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USNESENÍ z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2016

1953/53/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 53. schůze Rady města 
Přerova konané dne 22. září 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 53. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2016,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 53. schůze Rady města 
Přerova.

1954/53/3/2016 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků 
statutárního města Přerov za rok 2016 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení.

1955/53/4/2016 Rozpočtové opatření č. 17

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 závazných 
ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).

1956/53/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu –
“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“, situovanou mimo jiné na pozemku parc.č. 
4957/3 v katastrálním území Přerov, který je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a 
příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s 
tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

1957/53/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Zábradlí na ul. Kojetínská 
v Přerově“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
“Zábradlí na ul. Kojetínská v Přerově“, situovanou na pozemcích parc.č. 4978 a 6868/21         
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v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a 
příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47     
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

1958/53/6/2016 Veřejná zakázka „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ 
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem       
č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Píšťalka, 
Máchova 8 – stavební úpravy střech“, která byla předložena uchazečem PROFISTAV 
PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – Újezdec, IČ 25395653

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – Újezdec,    
IČ 25395653, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Píšťalka, 
Máchova 8 – stavební úpravy střech“.

Cena za plnění bude činit 1.789.990,23 bez DPH, tj. 2.165.888,18 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.

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, usnesení č. 1827/51/6/2016, ze dne 24. srpna 2016.

1959/53/6/2016 Objekt hotelu Strojař  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje provedení stavebně technického průzkumu objektů hotelu Strojař  a zajištění  
zaměření  všech objektů v termínu do 31.12.2016.

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit STP a zaměření dle bodu 1 tohoto usnesení, 
za podmínky finančního krytí nákladů.

1960/53/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“ – schválení výsledku 
zadávacího řízení a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2691/2016

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí výsledek zadávacího řízení, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zadání dodatečných stavebních prací, 
nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky „Stavební úpravy základní školy,            
Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, dle přílohy č. 1,

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2691/2016 ze dne 25. 7. 2016,      
na provedení stavby „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“,     
se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov, IČ 27769585, 
dle přílohy č. 2. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena 
za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 161 816,18 Kč bez DPH z původní ceny 13 816 880,04 
Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 13 978 696,26 Kč bez DPH.

1961/53/6/2016 Veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ dle příloh        
č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“, 
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. PRINTES –ATELIER, s.r.o., Mostní 54/11, 750 02 Přerov 25391089

2. ITAKO Development s.r.o., Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 
200/42, PSČ 718 00

28631102

3. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4
772 00 Olomouc

25849280

4. EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02  Přerov I – Město 62361457

5. ing.arch. Pavel Klein - KT architekti, Kroftova 35,
616 00  Brno 

72385120

6. ellement architects s.r.o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín 05274885

7. Ing.arch.Václav Filandr, Opavská 6032/10, 708 00 Ostrava-Poruba 11192747

8. ATELIER 8000 spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice 46680543

9. Ing.arch.Jaromír Walter, Vodova 2260/98, 612 00 Brno-Královo 
Pole

14635496

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

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Jiří Draška Zástupce VPRID Ing. Karel Šimeček, MBA Zástupce VPRID

3. Ing. arch. Klára 
Koryčanová

MMPr, oddělení 
koncepce a rozvoje 
města

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, oddělení 
investic

4. Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele Ing. Ondřej Svák Zástupce zadavatele

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

Mgr. Jan Strejček 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.

1962/53/6/2016 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek, výsledky posouzení 
kvalifikace a závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Energetická opatření Městského domu v Přerově“

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Energetická opatření Městského domu v Přerově“ uchazeče PTÁČEK – pozemní stavby 
s.r.o., Podvalí 629, PSČ 75201, Kojetín I - město, IČ 25896873, pro nesplnění zadávacích 
podmínek

3. 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 
„Energetická opatření Městského domu v Přerově“, která byla předložena uchazečem PSS 
Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov I – Město, IČ 27769585

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov I – Město, IČ 
27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Energetická opatření Městského domu v 
Přerově“. 

Cena za plnění bude činit 11.944.939,86 Kč bez DPH, tj. 14.453.377,23 vč. DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1760/49/6/2016, ze dne 14. července 2016.



5

1963/53/6/2016 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření statutárního města 
Přerova za období 2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“ a 
„Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“ - schválení zadávacích podmínek, schválení 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 
„Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 2016 - 2018, účetní a 
metodické poradenství“ a „Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“ dle příloh č. 1 - 7

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 
názvem „Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 2016 - 2018, účetní a 
metodické poradenství“ a  „Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“, 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:

- pro Část 1. veřejné zakázky „Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 
2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. H audit, s.r.o., 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 25357336

2. OL AUDITING, s. r. o., Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 77200 25390449

3. AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 
Olomouc

29453411

4. ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., V Krátké 
1083/8, 390 02 Tábor

63907828

5. OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., 
Padělky 545, 763 15 Slušovice

60704438

- pro Část 2. veřejné zakázky „Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., Zábřeh, 
náměstí Osvobození 277/18, PSČ 78901

26849534

2. Ing. Karel Ondrášek, 788 05, Libina 95 10026339

3. Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, 736 01, Havířov - Město 47173548

4. OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., 
Padělky 545, 763 15 Slušovice

60704438

5. TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno 45477639
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr 
Měřínský

Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír 
Puchalský

Zástupce zadavatele

2. Ing. Eva 
Řezáčová

Odbor OE - odborník 
- věcný gestor

Dagmar 
Bercsényiová

Odbor OE - odborník 
- věcný gestor

3. Ing. Antonín 
Horák

Odbor OE - odborník 
- věcný gestor

Milena 
Hakenová

Odbor OE - odborník 
- věcný gestor

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

1964/53/6/2016 Příprava investiční akce „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“

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 společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, 
Ltd.), se sídlem Bezová 1658, PSČ 14714 Praha 4, dle důvodové zprávy

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k uzavření smlouvy o dílo se společností 
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, PSČ 14714 
Praha 4, na zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, 
poskytnutí poradenské za celkovou nabídkovou cenu 1 986 000,- Kč bez DPH, tj. 2 403 060,-
Kč vč. DPH.

1965/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 658/3  v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu  
pozemku p.č. 658/3 zast.pl. a nádvoří,  o výměře 20 m2, v k.ú. Přerov  z majetku statutárního města 
Přerova.

1966/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 
14/1 a p.č. 15,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod 
pozemků p.č. 14/1 zahrada o výměře 209 m2,   p.č. 13/5, ost. plocha, jiná plocha  o výměře 88 m2,  p.č. 
13/6 ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 a p.č. 15 zahrada o výměře 15 m2,   vše v  k.ú.  Kozlovice 
u Přerova  z majetku statutárního města Přerova.
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1967/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice 
u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 455/2 ovocný sad  o výměře 636 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova.

1968/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č.  5300/1 ost. plocha , jiná plocha o výměře  250 m2, v k.ú. Přerov.

1969/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice 
u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 418/1 orná půda,  o výměře 1700 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova.

1970/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – prostor sloužící podnikání v budově 
administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru 
sloužícího podnikání v budově administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I - Město, která 
je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, (Chemoprojekt) - místnosti č. 36 o celkové výměře     
9,4 m2.

1971/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – prostor sloužící podnikání v budově jiná 
stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
29.11.2013, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 
77, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) o celkové výměře 190,57 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, 
IČ 28647998, jako nájemcem, ke dni 30.9.2016, ve znění dle přílohy č. 1.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci - podhled stropu včetně osvětlení, 
osvětlení prodejny, schody do půdních prostor, plynový kotel a expanzomat topení z 
vlastnictví společnosti Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 
28647998 do vlastnictví statutárního města Přerov, ve znění dle přílohy č. 2.
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3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. a 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v budově 
jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v 
k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 190,57 m2 a vyhlášení výběrového řízení na 
nájem tohoto prostoru 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.

1972/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 4741/3, p.č. 
4742/1, p.č. 4742/2,  vše  v k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. odkládá materiál "Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2 vše v k.ú. 
Přerov",

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat se společností PSS Přerovská 
stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 výši ceny pozemků.

1973/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  5935/3 v k. ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 334 m2, v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Ing. P.F.   
- podíl id. ½, a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku p.č. 
5935/3 orná půda o výměře 334 m2, v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Ing. P.F.   - podíl id. ½, a 
P.P. – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova  nevyužít předkupního práva  k 
pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 3.300 m2, v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Ing. P.F. -
podíl id. ½, a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze.

1974/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 662/3,  v k.ú.  
Henčlov

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1772/49/7/2016 ze 49. schůze Rady města Přerova, konané dne 14.7.2016, 
kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 289,44 m2, v k.ú. 
Henčlov, vyznačené na situaci v příloze.
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 296 m2, v k.ú. 
Henčlov, vyznačené na situaci v příloze.

1975/53/7/2016 Záměr úplatného převodu nemovité věcí z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2155/1 ost. plocha, v k.ú. Přerov,  o výměře cca      
250 m2.

1976/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 a p.č. 589/2, za 
pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4  a nájem části p.č. 602/1 , vše v k.ú.  
Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 588/2 ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky  p.č. 593/3 ost. plocha o výměře 59 m2 a 
p.č. 593/4 ost. plocha, jiná plocha  o výměře 11 m2 v  k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví 
I.Z..

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 602/1 ost. pl.               
o výměře 45 m2.v k.ú.Újezdec u Přerova

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova-  výpůjčku části pozemku p.č. 602/1  ostatní 
plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemků p.č. 589/2  zahrada o výměře 8 m2   a  p.č. 588/2 ost. plocha            
o výměře 61 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

5. neschvaluje prominutí úhrady za bezesmluvní užívání.

1977/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 613, p.č. 615, 
p.č. 618, p.č. 620 vše v k.ú. Žeravice                                                                                                       

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 613 lesní pozemek o výměře cca 70 m2, p.č. 615 ostatní plocha o výměře cca    
35 m2, p.č. 618 trvalý travní porost o výměře cca 18 m2 a p.č. 620 ostatní plocha o výměře cca 
3 m2 všechny v k.ú. Žeravice.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 613 lesní pozemek   
o výměře cca 70 m2, p.č. 615 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, p.č. 618 trvalý travní porost 
o výměře cca 18 m2 a p.č. 620 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 všechny v k.ú. Žeravice.
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1978/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 263, ovocný sad v k.ú. Předmostí  o výměře 9  m2.

1979/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. 
Přerov.

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. 2640/2 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 
ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. 
Přerov.

1980/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 17/2 a p.č. 595 vše v 
k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 17/2  ostatní plocha o výměře cca 220 m2 a části pozemku p.č. 595 trvalý travní porost o výměře 
cca 760 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

1981/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru sloužícího 
podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 116,22 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov.

1982/53/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8 oba ostatní plocha ostatní 
komunikace  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 542/2  ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 206 m2 a pozemku p.č. 552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 65 m2  oba v k.ú. Přerov, k  id. 1/4 spoluvlastnického podílu M.P., k  id. 1/4 spoluvlastnického 
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podílu A.V., k  id. 1/4 spoluvlastnického podílu M.V.,  k id. 1/4 spoluvlastnického podílu Š.V., za 
dohodnutou kupní cenu 135 500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2.

1983/53/7/2016 Úplatný převod   nemovité věcí do majetku statutárního města Přerov 
- pozemku p.č. 60, zahrada v  k.ú.  Dluhonice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 60 zahrada o výměře 214 m2

v k.ú.  Dluhonice,  ze  SJM M.N., J.N., za cenu v čase a místě obvyklou 62 060,- Kč  (t.j.  290,-
Kč/m2), za předpokladu rozpočtového krytí.

1984/53/7/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovité věci  do majetku města - části pozemku  p.č. 206 ovocný sad o výměře cca 550 m2  z 
vlastnictví  A.M. za dohodnutou kupní cenu 600,- Kč/m2. 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
mezi A.M. (jako budoucím prodávajícím)  a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím)  
ve znění přílohy č.1.  Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude  uzavřena do 4 měsíců ode dne povolení 
užívání stavby „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní 
smlouvy.

1985/53/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice 
u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení mezi statutárním městem Přerovem, jako 
propachtovatelem a M.B., jako pachtýřem, kterou bude ke dni 30.9.2016 ukončen pacht k 
části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 227 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, založený 
pachtovní smlouvou uzavřenou mezi propachtovatelem a pachtýřem dne 29.7.2014 ve znění 
dle přílohy.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 455/2, ovocný sad         
o výměře 227 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova.

1986/53/7/2016 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
budovy bydlení č.p.1721, příslušné k části obce Přerov I - Město, která 
je součástí  pozemku p.č.  445/1  v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky uzavřené na základě smlouvy o výpůjčce ze 
dne 6.10.2015 na budovu  bydlení č.p. 1721, příslušnou k části obce Přerov I - Přerov, která je 
součástí  pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem Boxing Club Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník 
nad Bečvou I - Město, B. Vlčka 7/1, IČ 01431845, jako vypůjčitelem, ke dni 30.9.2016, ve 
znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal



12

Termín: 30.9.2016

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu bydlení č.p. 1721, příslušnou k části obce 
Přerov I - Přerov, která je součástí  pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) mezi 
statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem Boxing Club Přerov, z.s., se sídlem 
Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 1073/5, IČ 04419936, jako vypůjčitelem, s účinností od 
1.10.2016, ve znění dle přílohy č. 2. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostor pro provozování boxerského klubu. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1987/53/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova k tíži pozemku p.č. 1548 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 
právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 
sloupu a s tím spojené omezení spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení a sloupu k  tíži pozemku p.č. 1548   
v k.ú. Přerov, ve vlastnictví paní K.V.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6284-10/2016, za úplatu dle návrhu vlastníka pozemku ve výši 2.000,- Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi paní K.V. (jako povinným z 
věcného břemene) a statutárním městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) ve znění dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.11.2016

1988/53/7/2016 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci - 1 ks lavička Vera LV151t a 7 ks 
odpadkových košů Cylindre CR110 z vlastnictví zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty, se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova 1215/3,                  
IČ 01911996 do vlastnictví statutárního města Přerov, ve znění dle přílohy.

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

1989/53/7/2016 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a 
p.č. 4996/11 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody  o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 4996/8 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře  174 m2, p.č. 4996/9 ostatní plocha, ostatní  komunikace 
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o výměře  187 m2, p.č. 4996/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m2, p.č. 
4996/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m, vše v k.ú. Přerov,  za období  od 
13.6. 2002 do 31.3. 2013, které náleží  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, jako náhrada za bezesmluvní užívání, ve výši  1 214 516,- Kč, za podmínky 
zajištění finančního krytí.

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

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

rozpočet po 
úpravě

2142 210 Příjmy z podílů na zisku a 
dividend

1 565,5 * + 934,3 2 499,8

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady

918,7 + 280,3 1 199,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet po 
úpravě

3639 530 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

3 965,1 + 1 214,6 5 179,7

1990/53/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34,  p.č. 
7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova schválit  
jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemkům  p.č. 
7279/34 ost. plocha o výměře 18 m2, p.č. 7279/36 ost. plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. Přerov, 
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, České Republice – Ředitelství 
silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha - Nusle, jako osobě povinné  z předkupního práva.

1991/53/7/2016 Kupní smlouva – prodej dříví 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje převod dříví – kulatiny z lesních pozemků p.č. 1373/1 a 1323/1, vše k.ú. Žeravice,   
v předpokládaném rozsahu cca 100 m3 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Kloboucké lesní s.r.o., IČ: 25532642 se sídlem Pilařská 321, 763 31 Brumov – Bylnice.        
Na prodej bude uzavřena kupní smlouva ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 20.10.2016

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením navržené kupní smlouvy    
na prodej dříví s Klobouckou lesní s.r.o., IČ: 25532642 se sídlem Pilařská 321, 763 31 
Brumov – Bylnice.

1992/53/7/2016 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 
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jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 
dopravního značení č. IZ 8a).  

Rada města Přerova po projednání:

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 
souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v centru města v termínu od 6:00 20.10.2016 – 23. 10. 2016 ve vymezeném úseku a to u 
vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro 
žadatele Nadační fond, Přerovského jazzového festivalu, Kratochvílova 1, 750 02 Přerov 2 z 
důvodu dovozu zvukové aparatury. Trasa dovozu – ul. Kratochvílova, nám. T. G. Masaryka, 
ul. Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 5T8 5014 IVECO ML 120E 24 R/P 11 990 kg 

2. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 
souhlas s povolení vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let pro žadatele Ing. Petr Nohel, NOHEL GARDEN, 
Budínek 80, 263 01 Dobříš, zásobující provozovnu ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož 
největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování -  
ul. Kratochvílova, ul. Kainarova, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 3M6 9312 IVECO ML 120E 24 R/F 11 990 kg

1993/53/7/2016 Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  1 (2+1), o ploše 
52,88 m2, v domě č. p. 1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. 
ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 28, s panem J.H., za nájemné ve výši 2 558,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 
30. 4. 2017 s možností prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

1994/53/7/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  37 (3+1), o ploše  64,07  m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.K., za nájemné ve výši 70,00 Kč/m2/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty v 
bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 10. 2017  s možností prodloužení.  Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  7 (2+1), o ploše  63,37  m2, v domě č. p. 2549,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/11, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s paní K.H., za nájemné ve výši 60,00 
Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 10. 2017  s možností 
prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  7 (2+1), o ploše  42,58  m2, v domě č. p. 2519, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/21, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů), s paní  N.M. za nájemné ve výši 77,70 
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Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 10. 2017  s možností 
prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  5 (1+2), o ploše  109,80  m2, v domě č. p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s paní J.P., za nájemné ve výši 50,00 
Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 10. 2017  s možností 
prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  R.P.

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  P.F.

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  K.V.

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  K.H.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  G.M.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
panem Z.M.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  M.K.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
manželi P. a M.P.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  A.K.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37  v Přerově, Osmek 466/5, s 
paní  B.Č.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť II 
2549/10, s panem  M.M.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť II 
2549/10, s paní  Ing. L.D.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť II 
2549/10, s paní  L.M.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť II 
2549/10, s paní  J.P.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť III 
2519/9, s paní  Ing. L.D.
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20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť III 
2519/9, s panem M.M.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť III 
2519/9, s panem O.L.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť III 
2519/9, s panem M.H.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7  v Přerově, Jižní čtvrť III 
2519/9, s paní Ing. E.K.

1995/53/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6604/1, v k.ú. Přerov – Kotce pro psy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6604/1 o výměře     
1822 m2 (ostatní plocha- dobývací plocha), v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Technické 
služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,      
IČ: 27841090, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016

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

1996/53/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, 
p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 vše v k.ú. Přerov- Přerov, 
rekonstrukce kanalizačního sběrače NA

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4394/1 o výměře 
86836 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 4672/1 o výměře 18341 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5103 o výměře 895 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), 
p.č. 5111 o výměře 908 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5112/7 o výměře 733 m2

(ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5113 o výměře 1224 m2 (ostatní plocha- ostatní 
komunikace), p.č. 5114 o výměře 1087 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5116/1 o 
výměře 2496 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace ), p.č. 6786/1 o výměře 5066 m2 (ostatní 
plocha- jiná plocha), p.č. 6805 o výměře 1258 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace ) vše v 
k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, 
jako vlastníkem pozemku a spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 20.12.2016

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



17

1997/53/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
5198/1, p.č. 2433/5 v k.ú. Přerov- Propojení stok AN a D2B, 
rozdělovací šachta Želatovská-Klivarova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5198/1 o výměře   
7092 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 2433/5 o výměře 997 m2 (ostatní plocha-
manipulační plocha)  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 
102/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 25848984, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy 
č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016

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

1998/53/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4293/1 v k.ú. Přerov - SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
CETIN, Přerov, ul. Sokolská; CG5M_PRRV_PRYSO_OK

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4293/1 o výměře   
70066 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,  jako stavitelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016

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

1999/53/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
5207/20, p.č. 5207/99, p.č. 5207/100, p.č. 5290/103 vše v k.ú. Přerov -
SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN, Přerov, ul. 
Želatovská; CG5M_PRRV_PRYZL_OK

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5207/20 o výměře 
2090 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5207/99 o výměře 132 m2 (ostatní plocha-
zeleň), p.č. 5207/100 o výměře 624 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5290/103 o 
výměře 927 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) vše v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a 
spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČ: 04084063,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

2000/53/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku , p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Přípojky vodovodu a 
kanalizace-Žeravice Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku, p.č. 1021 o výměře 3980 m2 
(ostatní plocha- ostatní komunikace)  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.J. a pí A.J., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016

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

2001/53/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov- Stavba oplocení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4724/1 o výměře     
72912 m2 (ostatní plocha- zeleň) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a paní V.L.,  jako 
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.12.2016

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

2002/53/8/2016 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené      
do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části nákladů 
Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, z rozpočtu statutárního města Přerova 
pro rok 2016 ve výši 368.000,- Kč, na realizaci projektu s názvem „Záchrana říše fantazie“     
z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného 
Státním fondem životního prostředí České republiky,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit příspěvkové organizaci Základní škola 
Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, bezodkladně po obdržení finančních prostředků od 
Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční 
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prostředky určené na předfinancování části projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to 
v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2016

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady

1 199,0 * + 368,0 1 567,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet po 
úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 800,0 * + 368,0 1 168,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

61X Školská zařízení 39 651,7 * + 368,0 40 019,7
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

2003/53/8/2016 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 
vzdělávání pro ORP Přerov (MAP)

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 10. 2016 zástupce Městské knihovny    
v Přerově, příspěvkové organizace, se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 36, pana Ing. Pavla Cimbálníka 
členem Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet 
členů Řídícího výboru se navyšuje na 53.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

2004/53/8/2016 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí 
kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, který se uskuteční ve dnech 4. - 8. 10. 2016 
v Itálii. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 
Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2016
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,

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

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

rozpočet 
po úpravě

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

56,7 - 9,0 47,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

6 459,0 + 9,0 6 468,0

2005/53/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 (1+1), o ploše 28,22 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 1.399 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností 
prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu a za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 (1+0), o ploše 28,43 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale ***, za nájemné ve výši 
1.409 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (2+2), o ploše 65,81 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 3.262 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+2), o ploše 48,24 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 2.137 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+2), o ploše 47,97 m2,v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, č. 
o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 2.139 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 19 (1+0), o ploše 25,75 m2,v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4012,v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 6), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 913 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 42 (1+0), o ploše 25,17 m2,v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60,v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 7, s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 894 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky 
ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 59 (1+1), o ploše 52,97 m2,v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou 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. 8, s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 1.879 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy 
č. 8, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 77 (1+1), o ploše 52,97 m2, v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou 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. 9), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 1.879 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena za podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu.

10 a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 10 
(3+2), o ploše 90,79 m2, v domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. Přerov, Kozlovská, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 10, s ***, za nájemné ve výši 3.177 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11 na dobu určitou do 
30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu. Nájemní smlouva k uvedenému bytu bude uzavřena za podmínky úhrady 
jednorázového finančního příspěvku obcí Prosenice na základě veřejnoprávní smlouvy dle 
bodu 
10 b) tohoto usnesení.

10 b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí ***o 
poskytnutí finančního příspěvku obcí ***ve výši 25.000, - Kč za poskytnutí bytu zvláštního 
určení dle bodu 11a) tohoto usnesení občanu obce ***, ***.

11 a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 7 (1+0), o ploše 26,09 m2, v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 11, s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 925 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 04. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
Nájemní smlouva k uvedenému bytu bude uzavřena za podmínky úhrady jednorázového 
finančního příspěvku obcí ***na základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 11b) tohoto 
usnesení.

11 b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí ***o 
poskytnutí finančního příspěvku obcí ***ve výši 25.000, - Kč za poskytnutí bytu zvláštního 
určení dle bodu 11 a) tohoto usnesení občance obce ***.

12. ruší usnesení č. 1902/51/9/2016 (bod. č. 2) přijaté na 51. schůzi Rady města Přerova konané 
dne 24. 08. 2016.
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.11.2016

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 17 v Přerově, Denisova 10, s ***, 
bytem ***.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 17 v Přerově, Denisova 10, s 
***.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 17 v Přerově, Denisova 10, s 
p***.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Denisova 10, s ***, 
bytem ***.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Denisova 10, s paní 
***, bytem ***.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Denisova 6, s paní 
***, bytem ***.

2006/53/9/2016 Sociální služby města Přerova, p.o. - provozní příspěvek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 123,5* - 1 617,9 46 505,6

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 208 544,0* + 1 617,9 210 161,9
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 123,5* - 1 617,9 46 505,9
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

2007/53/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Radslavice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi 103, PSČ 751 11, IČ 
00301884, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 2.000,- 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: 31.10.2016

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

2008/53/10/2016 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů
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Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č……/2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 
3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 
7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 
7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 
23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 
12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016 a vnitřního předpisu č. 
9/2016, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. ruší oddělení správy budov (začleněno na Odboru správy majetku a komunálních služeb) s 
účinností od 31.12.2016,

3. zřizuje oddělení dopravy (začleněno na Odboru správy majetku a komunálních služeb) s 
účinností od 1.1.2017.

2009/53/10/2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 10.10.2016

V Přerově dne 22. 9. 2016

        Mgr. Vladimír Puchalský                        Ing. Vladimír Holan
primátor statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


