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ZÁPIS

z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 5. října 2016

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

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský
4.2 Záměr přijetí úvěru Ing. Měřínský
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 

jiných podobných her
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Telematické systémy pro veřejné parkování Ing. arch. Horký
5.2 Propojení Žerotínovo náměstí - ulice Kainarova, veřejná technická 

infrastruktura
p. Košutek

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
Přerov“.

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“ - rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče, výběru nabídky a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.2 Smlouva o poskytování právních služeb – materiál na stůl primátor
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně 
a pozemku p.č. 460 v k.ú. Vinary u Přerova za pozemky p.č. 4816/2 
a p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní 
správa Prostějov

p. Košutek
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova pozemků p. č. 1140 a  p.č. 
1145/16  a částí pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  vše 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova spoluvlastnických podílů 
pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 7164/21 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -
pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 
684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v 
k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za 
pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního 
města Přerov

p. Košutek

7.3.2 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

p. Košutek

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

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.5.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.11.1 Výpůjčka/darovací smlouva na movité věci v rámci stavby 
protipovodňového opatření s názvem "Bečva, Přerov -
protipovodňová ochrana nad jezem - 1L/08 - nábřežní betonová 
zídka" statutárním městem Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem -
pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.12.2 Udělení 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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků.

Ing. Měřínský

7.12.4 Udělení pověření k uzavírání krátkodobých smluv na pronájem 
nebytových prostor úřadoven, kulturních domů a dělnického domu v 
místních částech Přerova včetně podmínek užívání

p. Košutek

7.14.1 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku , p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Plynofikace RD, 
Pod Lesem 179, Přerov XII-Žeravice

p. Košutek

7.14.2 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 327 a p.č. 313/2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova- Novostavba RD s garáží, včetně oplocení, retenční nádrže 
a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
9. Sociální záležitosti
9.1 Vyjádření města Krajskému úřadu Olomouckého kraje Bc. Navrátil
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9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona 

Bc. Navrátil

9.3 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s.

Bc. Navrátil

9.4 Senior taxi v Přerově Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2017 a stanovení úředně 

určené místnosti pro uzavírání sňatků
primátor

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor
10.3 Použití znaku města Přerova primátor
10.4 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád primátor
10.5 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na 

dětských hřištích 
primátor

10.6 Zahraniční pracovní cesta Kedzierzyn-Kozle – materiál na stůl primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

12. Závěr, tiskové zprávy
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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
Mgr. Omar Teriaki - ředitel Městské policie

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 54. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 5. října 2016 
v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů Rady 
města. 
Přijde později: Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout, Radek Pospíšilík.
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Program:  
Náměstek primátora p. Košutek:

 Sdělil, že stahuje materiál označený 7.5.3 - Záměr statutárního města Přerova - nájem 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov.

Hlasování o upraveném programu: 8 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout, 
Radek Pospíšilík).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze Rady města Přerova byl původně navržen Ing. Jiří Kohout. 
Protože se omluvil, že přijde později, primátor Mgr. Puchalský navrhl ověřovatelem Ing. arch. Jana 
Horkého. Ten souhlasil s návrhem.
Hlasování o ověřovateli:  8 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout, Radek 
Pospíšilík).

2010/54/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 54. schůze Rady města 
Přerova konané dne 5. října 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 54. schůze Rady města Přerova konané dne 5. října 2016,

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu     
54. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Nejsou předlohy

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

2011/54/4/2016 Rozpočtové opatření č. 18

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1),
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).

Hlasování: 8 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout, Radek Pospíšilík).

2012/54/4/2016 Záměr přijetí úvěru

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr přijetí úvěru ve výši do 300 mil. 
Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část bude použita na refinancování zůstatku nesplacené 
části jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia Crédit Local, která k datu 30.9.2016 činí 
211.026.315,72 Kč a zbylá část na financování akcí nad 500 tis. Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.06.2011.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:

 Navrhl doplnit do bodu 1) usnesení: … která k datu 30.9.2016 činí 211.026.315,72 Kč

Hlasování o doplnění bodu 1) usnesení: 8 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří 
Kohout, Radek Pospíšilík).

Hlasování o bodu 1) a bodu 2) usnesení: 8 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří 
Kohout, Radek Pospíšilík).

Na jednání Rady města Přerova se dostavil p. Radek Pospíšilík v 13.15 hodin – je přítomno 9 radních.

2013/54/4/2016 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 
jiných podobných her

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016,   o 
regulaci provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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VARIANTA II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016,   o regulaci 
provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:

 Doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení: 
Pro: 8
Zdržel se: Ing. arch. Horký.
Nepřítomni: Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout.

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

2014/54/5/2016 Telematické systémy pro veřejné parkování

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. arch. Jan Horký.
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 CZECH Consult, spol. s r.o., IČ: 63073463, Zderazská 
1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 na zpracování návrhu systému „Telematické systémy pro 
veřejné parkovací plochy města Přerova“ za celkovou nabídkovou cenu 247 520,- Kč bez 
DPH (299 499,- Kč vč. DPH).

2. pověřuje Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje k uzavření 
právního jednání se zhotovitelem CZECH Consult, spol. s r.o., IČ: 63073463, Zderazská 
1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 1 písm. c) Vnitřního 
přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí.

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

026 Projektové dokumentace (ITI) 4 424,0 - 300,0 4 124,0

410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 594,5 + 300,0 1 894,5

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout).
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2015/54/5/2016 Propojení Žerotínovo náměstí - ulice Kainarova, veřejná technická 
infrastruktura

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

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním 
zpracování studie záměru, spočívajícího v návrhu vedení nové veřejné technické infrastruktury vč. 
přípojek ze stávajících objektů ve veřejném prostoru vzniklého propojením Žerotínova náměstí a ulicí 
Kainarovou, dále posouzení kapacitních potřeb a odhadu nákladů na vybudování navržené 
infrastruktury.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout).

2016/54/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
Přerov“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s 
návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro stavbu “Cyklostezka a chodník 
Velká Dlážka Přerov“, situovanou mimo jiné na pozemcích parc.č. 4293/1 a 6850/6 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/55 a 
I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí“.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout).

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2017/54/6/2016 Veřejná zakázka „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy -
jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ - rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče, výběru nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro podlimitní veřejnou 
zakázku na služby „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, 
strojní příprava půdy“ vázané na posouzení kvalifikace podle § 59, posouzení nabídek dle §76, 
posouzení výše nabídkových cen dle § 77 a hodnocení nabídek podle § 79, vše dle zákona       
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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 podlimitní veřejné 
zakázky na služby „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, 
strojní příprava půdy“ uchazeče č. 1 Kloboucká lesní s.r.o., Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 
Brno, IČ: 25532642, z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele,

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky na veřejnou zakázku „LHC Přerov 
2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“, která 
byla předložena uchazečem č. 2, tj. společností ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 
1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, IČ: 26258692, jako zhotovitelem předmětu plnění veřejné zakázky „LHC Přerov 2 
- první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“.

Cena za plnění bude činit 2 398 400,00 Kč bez DPH, tj. 2 902 064,00 Kč vč. DPH.

5. 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: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout).

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Jiří Kohout v 13.30 hodin – je přítomno 10 radních.

2018/54/6/2016 Smlouva o poskytování právních služeb

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

Rada města Přerova po projednání pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského uzavřením 
smlouvy o právní službě mezi Statutárním městem Přerovem a Advokátní kancelář Brož & Sokol & 
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Novák s.r.o. se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeného MS v Praze, oddíl C, 
vložka č.187692, IČ 24196509.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2019/54/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na 
převod pozemku za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů 
na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovské listy a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 %).

Diskuse:
Ing. arch. Horký: 

 Navrhl doplnit do usnesení: výběrové řízení zveřejnit i v Přerovských listech.

Hlasování o doplnění usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

Hlasování o celém doplněném usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2020/54/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně a 
pozemku p.č. 460 v k.ú. Vinary u Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 
6834/13 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa 
Prostějov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých 
věcí v majetku statutárního města pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2308 
m2 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 460 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1060 m2 v k.ú. 
Vinary u Přerova  za pozemek p.č. 4816/2 orná půda  o výměře 4118 m2 a za pozemek  p.č. 6834/13
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 265 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní 
správa Prostějov.
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Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2021/54/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova pozemků p. č. 1140 a  p.č. 1145/16  a částí 
pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  vše v k.ú. Veselíčko u 
Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků p. č. 1140 ostatní plocha o výměře  6992 m2 a p.č. 
1145/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2199 m2 a části pozemků p.č. 1138 lesní 
pozemek (pozemek určený k plnění  funkce lesa) o výměře cca 5748 m2, p.č. 1137/1 lesní pozemek 
(pozemek určený k plnění funkce lesa) o výměře cca 1870 m2 a p.č. 1137/8 lesní pozemek o výměře 
374 m2  vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č.1355 ostatní plocha, silnice           
o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: p. Pospíšilík.
Zdržel se: Ing. Holan.
Nepřítomna: Mgr. Netopilová.

2022/54/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 
7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 7164/21 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu id. 6/72 pozemku 
p.č. 7166/8 orná půda o výměře 557 m2, spoluvlastnického podílu id. 2/36 pozemku p.č. 7164/16 orná 
půda o výměře 2647 m2 a spoluvlastnického podílu id.  2/36 pozemku  p.č. 7164/21 orná půda              
o výměře 51 m2 vše k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).
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2023/54/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků 
p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov –
uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - Dodatku č. 2 
smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009 mezi statutárním městem Přerov jako 
vlastníkem pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, 
Seifertova 2834/33, IČ 25819895, jako vlastníkem pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, kterou se smluvní strany zavázaly uskutečnit směnu částí 
pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře cca 700 m2 z  vlastnictví společnosti 
ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov       
o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti ADVISER 
s.r.o.
Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran 
uskutečnit směnu pozemků p.č. 465/3, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. 465/4, ostatní plocha,        
o výměře 8 m2, p.č. 649/25, ostatní plocha, o výměře 224 m2, p.č. 649/26, ostatní plocha, o výměře 
219 m2, p.č. 684/13, ostatní plocha, o výměře 185 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 
společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
ADVISER s.r.o. Současně se tímto dodatkem ze smlouvy vyjímá jedna z podmínek uzavření směnné 
smlouvy - kolaudace stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“. V ostatním se 
ujednání smlouvy nemění.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2024/54/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek 
p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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., za dohodnutou kupní cenu  277 125,- Kč (t.j. 205,43 
Kč/m2)  ve znění přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  nemovitých věcí pozemku p.č. 
1475 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. Dluhonice v majetku statuárního města Přerova        
za pozemek p.č. 1487 orná půda  o výměře 930 m2  v k.ú. Dluhonice, ve spoluvlastnictví J.V.  
a  J.V., bez doplatku ceny, ve znění přílohy č. 2.



13

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2025/54/7/2016 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení  Zastupitelstva města Přerova, 
č. 870/27/3/2009 ze dne 14.12.2009, kterým schválilo bezúplatný převod   pozemku  p.č. 4947 
ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 4365 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví České 
republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících 
podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek pouze p.č.  4947 ostatní plocha, ostatní komunikace          
v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat jej k účelům veřejně přístupné komunikace, 
veřejného parkování a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nevyužívat 
ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude  k takovým účelům  
pronajímat a současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě, a to vše
po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, 
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni  
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty  
převodcem písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

5. Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, 
zda jsou  všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je 
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.   

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku  během celé  lhůty stanovené v článku 
III. odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 
veřejném zájmu, k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  tohoto  
závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 129 780,00 Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit 
bezúplatný převod  části pozemku p.č. 4947/5  ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře  
2425 m2, části pozemku p.č. 4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 964 m2 a 
části pozemku p.č. 4947/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 a dále 
pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 236 m2,  pozemku p.č. 4947/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2

vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
 Navrhl doplnit do bodu 2) usnesení … podává návrh Zastupitelstvu neschválit úplatný 

převod   a …

Hlasování o doplněném bodu 2) usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

Hlasování o celém usnesení:  10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2026/54/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 
pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1871/51/7/2016, bod 1. a bod 2. přijaté na 51. schůzi konané dne 
24.8.2016, kterým nesouhlasila s postoupením nájemní smlouvy ze dne 28.8.2006 a schválila 
uzavření dohody o skončení nájmu založeného smlouvou ze dne 28.8.2006.

2. souhlasí 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.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

Hlasování:
Pro: 9
Proti: Ing. arch. Horký.
Nepřítomna: Mgr. Netopilová.
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2027/54/7/2016 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem     
a společností  FUDENCIA s.r.o., se sídlem 9. května 880/42, Přerov, IČ 29385385, jako 
nájemcem na  část pozemku p.č  30/7 ost. plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Předmostí. Nájemní 
smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

Stažení této předlohy oznámil předkladatel náměstek primátora pan Košutek v úvodu jednání rady 
před hlasováním o programu.

7.5.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání

1. ruší usnesení č. 1846/51/7/2016 z 51. schůze Rady města Přerova, konané dne 24.8.2016, 
kterým schválila záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 4724/1 ost. 

plocha, zeleň v k.ú. Přerov o výměře cca 6 m2.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4724/1  ost. 

plocha, zeleň v k.ú. Přerov o výměře cca 6  m2 v Přerov.

2028/54/7/2016 Výpůjčka/darovací smlouva na movité věci v rámci stavby 
protipovodňového opatření s názvem "Bečva, Přerov - protipovodňová 
ochrana nad jezem - 1L/08 - nábřežní betonová zídka" statutárním 
městem Přerov

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

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - 20 ks mobilního protipovodňového 
hrazení, včetně 8 ks stahovacího zařízení a 1 ks kalového čerpadla PH PROGRESS 1400 dle 
přílohy č. 1 mezi společností Povodí Moravy s.p.,  se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov, jako vypůjčitelem, ve znění dle 
přílohy č. 2. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, 10 let. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí k zajištění plné funkčnosti protipovodňového opatření statutárního města 
Přerov.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci - 20 ks mobilního protipovodňového 
hrazení, včetně 8 ks stahovacího zařízení a 1 ks kalového čerpadla PH PROGRESS 1400 dle 
přílohy č. 3 mezi společností Povodí Moravy s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, jako dárcem a statutárním městem Přerov, jako obdarovaným.   
Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí 
darovací, dle přílohy č. 3, mezi společností Povodí Moravy s.p., jako budoucím dárcem a 
statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným, kdy se smluvní strany zavazují 
podepsat darovací smlouvu do 120 dnů ode dne odeslání darovací smlouvy budoucím dárcem 
budoucímu obdarovanému.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2029/54/7/2016 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem -
pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení 
předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města Přerova k nemovitým věcem   
ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov 
- pozemkům p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 36265 m2 a p.č. 
5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 318 m2 včetně stavby občanského vybavení bez 
čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o zřízení 
předkupního práva k nemovitým věcem jako práva věcného mezi Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. 
jako povinným z předkupního práva a statutárním městem Přerov jako předkupníkem dle přílohy č. 1.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).
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2030/54/7/2016 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 
dopravního značení č. IZ 8a)  

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
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 15:00 hod 26. 10. 2016 - do 24:00 hod 26. 10. 2016 ve 
vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 
přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z 
důvodu zajištění koncertu „ Moravská filharmonie Olomouc“. Trasa výjimky – ul. 
Kratochvílova, ul. Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 5T5 0790 SCANIA IRIZAR K 420 EB4X2 18 000 kg

VARIANTA II.:
1. vyslovuje nesouhlas, 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 15:00 hod 26. 10. 2016 - do 24:00 hod 26. 10. 2016 ve vymezeném 
úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 
500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 
zajištění koncertu „ Moravská filharmonie Olomouc“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. 
Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 5T5 0790 SCANIA IRIZAR K 420 EB4X2 18 000 kg

VARIANTA I.
2. 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 15:00 hod 15. 01. 2017 - do 24:00 hod 15. 01. 2017 ve 
vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 
přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z 
důvodu zajištění koncertu „ Moravská filharmonie Olomouc“. Trasa výjimky – ul. 
Kratochvílova, ul. Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 5T5 0790 SCANIA IRIZAR K 420 EB4X2 18 000 kg

VARIANTA II.:
2. vyslovuje nesouhlas, 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 15:00 hod 15. 01. 2017 - do 24:00 hod 15. 01. 2017 ve vymezeném 
úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 
500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 
zajištění koncertu „ Moravská filharmonie Olomouc“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. 
Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 5T5 0790 SCANIA IRIZAR K 420 EB4X2 18 000 kg
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VARIANTA I.
3. 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 15:00 hod 01. 12. 2016 - do 24:00 hod 01. 12. 2016 ve 
vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 
přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z 
důvodu zajištění koncertu „Orchestr Václava Hybše“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. 
Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 4AT 3991   MAN   AUTOBUS DÁLKOVÝ   B.2007.46.006 18 600 kg

VARIANTA II.:
3. vyslovuje nesouhlas, 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 15:00 hod 01. 12. 2016 - do 24:00 hod 01. 12. 2016 ve vymezeném 
úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje        
7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 
zajištění koncertu „Orchestr Václava Hybše“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, 
Přerov, pro vozidlo:

SPZ 4AT 3991   MAN   AUTOBUS DÁLKOVÝ   B.2007.46.006 18 600 kg

VARIANTA I.
4. 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 15:00 hod 16. 12. 2017 -  do 24:00 hod 16. 12. 2017 ve 
vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 
přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov    
z důvodu zajištění koncertu „Ondřeje Havelky“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. 
Bratrská, Přerov, pro vozidlo:

SPZ 6S3 8992   SCANIA EAGLE K 113 AUTOBUS DÁLKOVÝ 18 000 kg

VARIANTA II.:
4. vyslovuje nesouhlas, 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 15:00 hod 16. 12. 2017 –  do 24:00 hod 16. 12. 2017 ve vymezeném 
úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje        
7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 
zajištění koncertu „ Ondřeje Havelky“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, 
Přerov, pro vozidlo:

SPZ 6S3 8992   SCANIA EAGLE K 113 AUTOBUS DÁLKOVÝ      18 000 kg

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
 doporučil ve všech bodech usnesení variantu I.

Hlasování o variantě I. ve všech bodech usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).
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2031/54/7/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů               
a městských jarmarků ze dne 30.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
objednatelem a společností BINEMA COM s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Vítězná 3334/7, IČ 02463016, jako provozovatelem, ve znění dle přílohy.

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

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:

 navrhl doplnit bod 2) usnesení: pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho 
podpisu.

Hlasování o doplnění usnesení o bod 2) usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

Hlasování o bodu 1) a bodu 2) usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2032/54/7/2016 Udělení pověření k uzavírání krátkodobých smluv na pronájem 
nebytových prostor úřadoven, kulturních domů a dělnického domu v 
místních částech Přerova včetně podmínek užívání

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

Rada města Přerova po projednání:

1. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb, případně jím pověřeného 
zaměstnance statutárního města Přerova, zařazeného do odboru správy majetku a komunálních 
služeb, uzavíráním krátkodobých smluv do 48 hodin na pronájem nebytových prostor 
úřadoven, kulturních domů a dělnického domu v místních částech Přerova a v části Přerov I –
Město v objektech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova dle přílohy č. 1.

2. schvaluje podmínky užívání nebytových prostor úřadoven, kulturních domů a dělnického 
domu v místních částech Přerova a v části Přerov I – Město dle přílohy č. 2.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:

 navrhl doplnit do usnesení v bodě 1):  … uzavíráním krátkodobých smluv do 48 hodin.
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Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2033/54/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku , p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Plynofikace RD, Pod Lesem 
179, Přerov XII-Žeravice

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

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 RNDr. L.K., jako 
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 29.12.2016

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, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

2034/54/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemcích p.č. 327 a p.č. 313/2 v k.ú. Újezdec u Přerova-
Novostavba RD s garáží, včetně oplocení, retenční nádrže a napojení 
na technickou a dopravní infrastrukturu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na na pozemcích p.č. 327 o výměře      
917 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) a p.č. 313/2 o výměře 1746 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace) v k.ú. Újezdec u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. T.Ch.  a p. Ing. 
L.Ch.,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 29.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.
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Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová).

Přestávka 14.10 – 14.25 hodin.

Na jednání Rady města Přerova se dostavila Mgr. Helena Netopilová v 14.15 hodin – je přítomno 11 
radních.

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Nejsou předlohy

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

2035/54/9/2016 Vyjádření města Krajskému úřadu Olomouckého kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh vyjádření statutárního města Přerova Krajskému úřadu Olomouckého kraje   
ve vazbě na přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro 
období let 2018 - 2020.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dopisu, který bude adresován 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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2036/54/9/2016 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 - 1 osobě včetně osob s ní 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 30. 9. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 1 osobě včetně osob s ní 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 10.10.2016

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

2037/54/9/2016 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 

250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov jako poskytovatelem a subjektem Alfa handicap - sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu z.s., IČ 266 02 156, se sídlem nám. Svobody  
1963/4, 750 02 Přerov, jako příjemcem, na "Provoz a činnost registrované sociální služby 
osobní asistence v roce 2016" za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.11.2016

2. ukládá odboru ekonomiky připravit na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Přerova 
návrh rozpočtového opatření k bodu 1 tohoto usnesení.

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

VARIANTA II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč      
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
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subjektem Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského  regionu z.s., IČ 
266 02 156, se sídlem nám. Svobody  1963/4, 750 02 Přerov, 
na "Provoz a činnost registrované sociální služby osobní asistence v roce 2016".

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 Doporučil variantu I. usnesení ve výši dotace 200.000,- Kč

Mgr. Netopilová:
 Dala protinávrh: varianta I. usnesení v předložené výši dotace, tedy 250.000 Kč.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 Navrhl upravit variantu I. usnesení: vyškrtnout … schválit záměr poskytnutí dotace

 Navrhl doplnit variantu I. usnesení o bod 2) ukládá odboru ekonomiky připravit na 
nejbližší zasedání Zastupitelstva města Přerova návrh rozpočtového opatření k bodu 1 
tohoto usnesení.

 Navrhl doplnit variantu I. usnesení o bod 3) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

Hlasování o doplnění varianty I. usnesení o body 2) a 3): 11 pro jednomyslně.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč):
Pro: 10
Zdržel se: p. Košutek.

Hlasování o upravené variantě I. ve třech bodech: 11 pro jednomyslně.

2038/54/9/2016 Senior taxi v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany 
s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších a bez rozdílu věku pro 
držitele průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany TP, ZTP a ZTP/P, v 
podobě dle důvodové zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017.

VARIANTA II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově 

pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších,              
v podobě, dle důvodové zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Odboru sociálních věcí a školství  
Radě města Přerova realizovat kroky k zajištění služby Senior taxi v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2017

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

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

rozpočet po 
úpravě

2212 Sankční platby přijaté 
od jiných subjektů

3 534,0 +400,0 3 934,0

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 107,5 +24,0 131,5

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

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

409,0* +374,0 783,0

6171 35X Činnost místní správy 
(informatika, GIS)

14 549,3 + 45,0 14 594,3

6171 360 Činnost místní správy (správa) 20 211,6 + 5,0 20 216,6

  *počáteční stav navazuje na jiný návrh

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Ing. Holan:
 Dal protinávrh: 

Bod 1) usnesení: neschválit navrhovanou taxislužbu Senior taxi
Bod 2) usnesení: zavést bezplatnou MHD pro seniory od 65 let a výše beze zbytku.

Hlasování o protinávrhu Ing. Holana:
Pro: Ing. Holan.
Proti: p. Pospíšilík, p. Neuls, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, Bc. Navrátil.
Zdrželi se: Ing. Vrána, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová.

Hlasování o variantě II. usnesení včetně upraveného bodu 2):
Pro: 8.
Proti: Ing. Měřínský, Ing. Holan.
Zdržel se: p. Košutek.
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Přestávka 15.01 – 15.15 hodin.

10. RŮZNÉ

2039/54/10/2016 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2017 a stanovení úředně 
určené místnosti pro uzavírání sňatků

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

Rada města Přerova po projednání:

1. stanovuje dobu sňatků v roce 2017 ve slavnostní zámecké síni v Přerově čp. 1, Horní náměstí 
1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze

2. stanovuje jako úředně určenou místnost pro uzavírání sňatků obřadní síň na matrice v Přerově 
čp. 10, Horní náměstí 10

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

2040/54/10/2016 Pověření k uzavírání sňatků

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

Rada města Přerova po projednání:

1. pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu              
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství členku Zastupitelstva města Přerova 
paní Ludmilu Tomaníkovou,

2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že členka Zastupitelstva města Přerova paní Ludmila Tomaníková může 
užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při provádění sňatečných obřadů      
a uzavírání manželství dle bodu 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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2041/54/10/2016 Použití znaku města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

2042/54/10/2016 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. .../2016, kterým se mění         
a doplňuje Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Neuls).

2043/54/10/2016 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na 
dětských hřištích 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2016, o zákazu kouření na dětských hřištích ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržela (Mgr. Netopilová).

2044/54/10/2016 Zahraniční pracovní cesta Kedzierzyn-Kozle

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1951/52/11/2016 ze dne 8. 9. 2016,
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2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Petr 
Měřínský, Ing, Bohumír Střelec, které se ve dnech 14. - 16. 10. 2016 zúčastní 1. fóra 
partnerských měst a dalších aktivit, pořádaných při příležitosti městských slavností,                 
v partnerském městě Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

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

Ing. Vrána:
 Podnět občanů z nábřeží PFB 2,4,6 na hluk z vinárny U červené kočky. 

Na jednání rady byl přizván ředitel Městské policie Mgr. Teriaki, který oprávněnost podnětu 
prošetří.

2045/54/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. Petra Vrány

Rada města Přerova po projednání:

1. dává podnět Odboru stavebního úřadu a životního prostředí k prošetření, jak jsou dodržovány 
podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství v období od 19.9. do 24.10.2016              
na pozemku 3806 v k.ú. Přerov, a to uživatelem F.F.

2. dává podnět, aby k šetření této věci přizvali zástupce znepokojených občanů Mgr. M.F.,          
s cílem stanovit budoucí podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství tak, aby 
nedocházelo k narušování pokojného života a bydlení v místě nábřeží PFB č. 2, 4, 6.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Ing. arch. Horký:
 Informace – na webových stránkách magistrátu je umístěn Plán mobility města Přerova a jeho 

součástí je dopravně-sociologický průzkum domácností. Průzkum je anonymní.
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11. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 54. schůzi Rady města Přerova dne 5. října 2016 v 16.15 hodin.

V Přerově dne 5. října 2016

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


