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USNESENÍ z 67. schůze Rady města Přerova konané dne 19. dubna 2017 

 

2632/67/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 67. schůze Rady města 

Přerova konané dne 19. dubna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 67. schůze Rady města Přerova konané dne 19. dubna 2017, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

2633/67/3/2017 Uzavření smlouvy o úvěru  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o úvěru ve výši      

do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi statutárním městem Přerov jako úvěrovaným         

a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5,       

IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Úvěr bude 

poskytnut bez zajištění; 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.5.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 

0,0 + 187 894,6 187 894,6 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 

39 650,0 + 187 894,6 227 544,6 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 41 450,0 + 187 894,6 229 344,6 
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2634/67/4/2017 Nařízení města Přerova č. ...../2017, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, 

kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. ..../2017, kterým se mění 

Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova            

č. 2/2016, a to dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

2635/67/5/2017 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 

městských jarmarků   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407, jako provozovatelem, 

ve znění dle přílohy. 

 

 

2636/67/6/2017 Plán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce       

v dopravě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zklidňující scénář plánu udržitelné 

mobility města Přerova do roku 2035 dle důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí problematiku parkování vč. 

možností jeho řešení. 

 

 

2637/67/7/2017 Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s.        

na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

tvořících sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště           

v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2008 uzavřely 

statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 

sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, 

dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 

dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, 

dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11   

ze dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze dne 13.5.2014, dodatku č. 

14 ze dne 29.7.2014, dodatku č. 15 ze dne 26.6.2015 a dodatku č. 16 ze dne 28.8.2015,          

na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky tvořících sportovní areály - plavecký 

areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní 

haly, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 17 k nájemní smlouvě bude sjednáno oprávnění 

nájemce provést na své náklady opravu havarijního stavu železobetonového stropu – 

reprofilace u venkovního bazénu o délce 25 m, který se nachází v plaveckém areálu Přerov,      

s tím, že v případě provedení opravy havarijního stavu nájemcem se neuplatní ujednání čl. VI 

odst. 6 nájemní smlouvy, které se týká úplatného převedení technického zhodnocení 
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nájemcem pronajímateli pro případ ukončení nájemní smlouvy. Obsahem dodatku č. 17          

k nájemní smlouvě bude dále ujednání, že pokud v souvislosti s opravou havarijního stavu 

nájemcem dojde ke zhodnocení majetku pronajímatele, nájemce převádí takové zhodnocení 

pronajímateli bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu ze strany pronajímatele. 

Náklady na opravu budou zahrnuty jako odůvodněná položka do ročního vyúčtování provozní 

dotace na rok 2017 mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov, a.s. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. včetně jeho podpisu. 

 

 

V Přerově dne 19. dubna 2017 

 

 

 

 

 

                     Ing. Petr Měřínský                                                                             Ing. arch. Jan Horký 

náměstek primátora statutárního města Přerova                                                 člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


