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ZÁPIS 

 

ze 76. schůze Rady města Přerova konané dne 7. září 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   
3.1 Kontrola plnění usnesení 2882/71/11/2017 (návrh statutu Přerovských 

listů) 
primátor 

4. Finanční záležitosti  
4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Měřínský 

4.2 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 
4.3 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – 
Předmostí, Hranická 14“  

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2474/2017 na 
realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova. “ 

Ing. Měřínský 

6.5 Energetická opatření v budovách Palackého 1380/19 a Palackého 
1381/25 v Přerově – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   
7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný 
nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 
části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 
3) 

p. Košutek 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

p. Košutek 

7.1.3 Vyhlášení výběrového řízení -  úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti 
č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 
v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 697, p.č. 718, 
p.č. 808 a p.č. 818 vše v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.2.1 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 
města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést 
stavbu  

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 
usnesení.  

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 
statutárního města 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 199/5 a p.č. 
199/10  oba v k.ú. Vinary u Přerova  

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 
na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 51/7, p.č. 
208/1 a p.č. 548/1, vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 471 v k.ú. 
Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 
osobního automobilu ŠKODA Superb 

p. Košutek 

7.12.1 Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem 
kolektivního systému Asekol a.s. 

Ing. Měřínský 

7.12.2 Projekt „Úprava veřejného prostranství na ulici Komenského v Přerově“ Ing. Měřínský 
7.12.3 Veřejná zakázka – LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy – 

jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 2017 – materiál na stůl 
Ing. Měřínský 

7.13.1 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení 
již zaplacené částky 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání projektové dokumentace na 
rekonstrukci rozvodů   

Bc. Navrátil 

8.2 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé   

10.1 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 
10.2 Projednání memoranda ze setkání královských měst primátor 
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10.3 Zahraniční pracovní cesta primátor 

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

tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Přítomni: 

 
A. Předsedající:  náměstek primátora Ing. Petr Měřínský   

 
 
 
 

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

 
 
 
 

C.  Omluven:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský 
   

  
 
 

D.  Dále přítomni:  
Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 
Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 
 
 
    
E.  Hosté:   

  
 
 
 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 
Jednání 76. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský dne 7. září 
2017 v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů 
Rady města Přerova.  
 
Omluven: primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
 
 

 
2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A  SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 
 

Program: 
Hlasování o programu:  10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora pan 
Pavel Košutek. Ten souhlasil. 
Hlasování o ověřovateli:  10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 

3112/76/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 76. schůze Rady města 

Přerova konané dne 7. září 2017 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 76. schůze Rady města Přerova konané dne 7. září 2017, 
 
2. schvaluje  náměstka primátora p. Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze 

Rady města Přerova. 
 
 
 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Z důvodu nepřítomnosti navrhovatele, materiál představil ústně náměstek primátora Ing. Petr 
Měřínský. 

3113/76/3/2017 Kontrola plnění usnesení 2882/71/11/2017 (návrh statutu Přerovských 

listů) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání konstatuje, že Redakční rada Přerovských listů splnila usnesení 
2882/71/11/2017 a předložila návrh statutu Přerovských listů k dalšímu projednání. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3114/76/4/2017 Rozpočtové opatření č. 15 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3115/76/4/2017 Smlouva o zajištění reklamy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000 Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem RAKOVSKÝ 
& PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 242 
40 150, DIČ: CZ 242 40 150 (jako objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace 
objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 100. výročí narození významného 
přerovského rodáka Josefa Kainara, 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o zajištění reklamy. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3116/76/4/2017 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupite lstvu města Přerova neschválit schválit 
poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na provoz internetové televize společnosti PiTV - StarMedia 
s.r.o. se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, 750 02  Přerov, IČ: 03930785. 
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Diskuse: 
Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Dal protinávrh: poskytnout dotaci ve výši 150.000 Kč. 
 

Hlasování o protinávrhu: 
Pro:  7 
Zdrželi se: p. Košutek, Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
 
 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3117/76/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 
veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za 
Mlýnem 1“ dle důvodové zprávy. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3118/76/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 
veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ 
dle důvodové zprávy. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
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3119/76/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – 

Předmostí, Hranická 14“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 
veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. 
Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“ dle důvodové zprávy. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3120/76/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2474/2017 na realizaci 

stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova. “ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2474/2017, uzavřené dne 9.6.2017, 

na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici  Kainarova.“, se zhotovitelem Strabag 
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  IČ 60838744, ve znění dle přílohy č. 1. 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem,        
k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3121/76/6/2017 Energetická opatření v budovách Palackého 1380/19 a Palackého 

1381/25 v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA I.: 
1. schvaluje zahájení projektové přípravy pro Snížení energetické náročnosti budov Palackého 

1380/19 a Palackého 1381/25 v Přerově spočívající ve výměně výplní okenních a dveřních 
otvorů a v zateplení dvorních obvodových konstrukcí, střechy šatny a přístavby.  

 
2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro Snížení 

energetické náročnosti budov Palackého 1380/19 a Palackého 1381/25 v Přerově, tj. 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a všech 
souvisejících dokumentací za podmínky zajištění finančního krytí nákladů na vypracování 
dokumentací. 
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VARIANTA  II.: 
1. schvaluje  zahájení projektové přípravy pro Snížení energetické náročnosti budovy Palackého 

1381/25 v Přerově spočívající ve výměně výplní okenních a dveřních otvorů a v zateplení 
dvorních obvodových konstrukcí, střechy šatny a přístavby. 

 
2. pověřuje  Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro Snížení 

energetické náročnosti budovy Palackého 1381/25 v Přerově, tj. vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a všech souvisejících dokumentací     
za podmínky zajištění finančního krytí nákladů na vypracování dokumentací. 

 
 
Diskuse: 
Ing. Vrána: 

 v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámil 
osobní zájem na výsledku projednání této předlohy návrhu na usnesení. Vzhledem k tomu se 
při projednávání tohoto návrhu na usnesení zdrží hlasování. 

 
Bc. Navrátil: 

 oznámil totéž jako Ing. Vrána. Vzhledem k tomu se při projednávání tohoto návrhu na 
usnesení zdrží hlasování. 

 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 
 
 

Hlasování o variantě II. usnesení: 
Pro:  7 
Zdrželi se: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
 
 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3122/76/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 

části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 

3) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nebytové 
jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné          
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 
m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za doplněných 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. 
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Diskuse: 
Ing. arch. Horký: 

 Navrhl rozšíření Podmínek výběrového řízení o bod 11. - Polep výlohy do maximálně 20% 
plochy skla. 

 
 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 
Pro:  7 
Zdrželi se: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Holan. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
Hlasování o usnesení: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3123/76/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově 

bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem této jednotky za doplněných 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.  
 
 
Diskuse: 
Ing. arch. Horký: 

 Navrhl rozšíření Podmínek výběrového řízení o bod 11. - Polep výlohy do maximálně 20% 
plochy skla. 

 
 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 
Pro:  7 
Zdrželi se: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Holan. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
Hlasování o usnesení: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3124/76/7/2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti 

č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod budovy 
občanské vybavenosti č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. 
Přerov (Čechova 43) za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po 
dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský a Hranický deník 
a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3125/76/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 697, 

p.č. 718, p.č. 808 a p.č. 818 vše v k.ú. Henčlov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
části pozemku p.č. 697 orná půda o výměře cca 280 m2, části p.č. 718 orná půda o výměře cca 220 m2, 
části p.č. 808 orná půda o výměře cca 620 m2 a části p.č. 818 orná půda o výměře cca 140 m2 vše         
v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a. 
 
 
Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Bc. Navrátil), 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3126/76/7/2017 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, 
ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 
4.680.000,- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemky p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části 
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obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, a učinění prohlášení statutárního města Přerova o 
převzetí vkladové povinnosti ve znění přílohy č. 1. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad tvořený nemovitými 

věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemky p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 
1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou 
rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 
1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 
3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 216/2017, který 
vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 6.8.2017, se nemovité věci započítají na vklad částkou 
4.680.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů, o vnesení nemovitých věcí - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o 
výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro 
rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) 
o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné 
stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, jakožto svého 
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ve znění 
přílohy č. 2. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem prohlášení statutárního města 

Přerova o převzetí vkladové povinnosti dle bodu 1. usnesení a prohlášení statutárního města 
Přerova o vnesení nemovitých věcí jako předmětu vkladu dle bodu 2. usnesení primátora Mgr. 
Vladimíra Puchalského. 

 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3127/76/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

částí pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést 

stavbu  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 2680/21 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k.ú. Přerov z majetku 
statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 
Přerov, Šířava 21 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 900,- Kč/m2, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá.  
Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 
prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, jako 
budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby 
„Čerpací stranice U tenisu v Přerově“ nejpozději do 30 dnů poté, co bude budoucím kupujícím 
doložen budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 
katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3128/76/7/2017 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 

usnesení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení č. 
513/18/3/2016 Zastupitelstva města Přerova  ze dne 20.6.2016 tak,  že nově zní: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/4, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 332 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova 
ve znění přílohy". 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3129/76/7/2017 Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 

statutárního města 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, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2308 m  v k.ú. 
Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov za  pozemek p.č. 4816/2 ostatní plocha manipulační 
plocha o výměře 4118 m2 a pozemek  p.č. 6834/13 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 265 

m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p., se sídlem  Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, zastoupené Lesní  správou Prostějov s doplatkem rozdílu cen směňovaných 
nemovitostí ve výši 3 061 520,- Kč ve prospěch  Lesů ČR s.p. , za předpokladu finančního krytí. 
 
 
Hlasování:  
Pro:  6 
Proti:  Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, p. Neuls. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
 
 

 

3130/76/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem     

a  Ing. M.V. jako nájemcem na část pozemku p.č. 135/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. Nájemní smlouva bude uzavřena ve znění dle přílohy č.1.  

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
 
Hlasování:  
Pro:  9 
Zdržel se: Ing. arch. Horký. 
Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
 
 

 

3131/76/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 199/5 a p.č. 

199/10  oba v k.ú. Vinary u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, odpovídajícího 
právu oprávněného z věcného břemene – zřídit a provozovat plynárenské zařízení – plynovodní 
přípojku, a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  povinného strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 199/5 a 
p.č. 199/10  oba  v k.ú. Vinary u Přerova, a to ve prospěch  společnosti  GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude činit 2 900,- Kč včetně DPH. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 518-45/2017.  
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerovem, 
jako povinným z věcného břemene, společností  GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněným z věcného břemene a manželi K.  a  T.Z., jako 
investory, ve znění dle přílohy č.1 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3132/76/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 51/7, p.č. 

208/1 a p.č. 548/1, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
rozvaděče a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků – p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 
548/1, vše  v k.ú. Kozlovice u  Přerova, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude 
zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného 
břemene - služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 
130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 
statutární město Přerov. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová 
úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - 
služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z 
věcného břemene - služebnosti. Budoucí  povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 
oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí 
doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 
stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 
uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného 
břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě,  do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří tyto 
listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 
zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí. 
2. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu „VPIC-Kozlovice-chodníky SO-403 

veřejná síť elektronických komunikací – přeložka a ochrana stávajících metalických 
sdělovacích kabelů“, na pozemcích – p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 548/1, vše  v k.ú. Kozlovice  u  
Přerova, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

3. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. a 2.  návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3133/76/7/2017 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 471 v 

k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  nájem částí pozemků p.č. 471 vodní plocha o výměře cca 54 m2 v k.ú. Penčice,  p.č. 

664 vodní plocha o výměře cca 69 m2 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 vodní plocha o výměře cca     
14 m2 v k.ú. Čekyně statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice“, zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 
oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojeného 
omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této kanalizace k tíži pozemků 
p.č. 471 v k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně v majetku Povodí 
Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního 
města Přerova a uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ mezi 
Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako pronajímatelem 
či budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako nájemcem či budoucím 
oprávněným ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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

 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3134/76/7/2017 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

osobního automobilu ŠKODA Superb 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod movité věci – osobního automobilu Škoda Superb, inv. č. 442-

00010667, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví pana Pavla Soldána, místem 
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podnikání Rokytnice 56, IČ 88252612 za dohodnutou kupní cenu 136.000,- Kč (včetně DPH), 
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. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3135/76/7/2017 Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem 

kolektivního systému Asekol a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému Asekol a.s., 
Československého exilu 2062/8, 143 00  Praha 4, IČ: 273 73 231, ve znění návrhu Dodatku č. 
3 Smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

 
Hlasování:  9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3136/76/7/2017 Projekt „Úprava veřejného prostranství na ulici Komenského v 

Přerově“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  

 
VARIANTA I.: 
bere na vědomí informaci o zpracování projektové dokumentace „Úprava veřejného prostranství na 
ulici Komenského v Přerově“. 
 
 

VARIANTA  II.: 
ukládá Odboru správy majetku a komunálních realizovat projekt „Úprava veřejného prostranství na 
ulici Komenského v Přerově“ po schválení finančních prostředků. 
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Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 
Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3137/76/7/2017 Veřejná zakázka – LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy 

– jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy veřejné zakázky na „LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené 

půdy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy, 2017“  se společností  Technické služby 
města Přerova s.r.o., dle přílohy č. 1. 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3138/76/7/2017 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení 

již zaplacené částky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 

VARIANTA  I.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí nedoplacené pohledávky na 

poplatku z prodlení v  částce 249.392,64 Kč za panem D.Z. bývalým nájemcem bytu  v 
objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. 
Přerov, 

 
VARIANTA  II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí nedoplacené pohledávky na 

poplatku z prodlení v  částce 249.392,64 Kč za panem D.Z. bývalým nájemcem bytu v objektu 
k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. Přerov  

 
VARIANTA III.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 4/5 nedoplacené pohledávky na 

poplatku z prodlení v  částce 199.514,11 Kč, tj. 4/5 z částky 249.392,64 Kč, za panem D.Z. 
bývalým nájemcem bytu  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. Přerov, a to za podmínky doplacení částky 49.878,53 Kč.  

 



18 
 

VARIANTA  I.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení, 

který byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  
v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. 
Přerov v částce 335.476,00 Kč  a  za bytovou jednotku  v objektu k bydlení, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 927 v k.ú. Přerov vrátit 41.258,00 Kč, a to bývalému 
nájemci panu D.Z. bývalým nájemcem těchto bytů, 

 
VARIANTA  II.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit vrácení zaplaceného poplatku z 

prodlení, který byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním 
bytů, a to bytu v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2680/56  v k.ú. Přerov v částce 335.476,00 Kč  a  za bytovou jednotku  v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 927 v k.ú. Přerov v částce 
41.258,00 Kč, a to bývalému nájemci panu D.Z. bývalým nájemcem těchto bytů. 

 
VARIANTA III.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení, 

který byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  
v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. 
Přerov v částce 268.380,80 Kč – tj. 4/5 ze zaplacené částky 335.476,00 Kč  a  za bytovou 
jednotku  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. 
Přerov vrátit 32.986,40 Kč - tj. 4/5 ze zaplacené částky 41.233,00 Kč, a to bývalému nájemci 
panu D.Z. bývalým nájemcem těchto bytů. 

 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

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

 

 
Hlasování o doporučených variantách v bodě 1 a 2. usnesení: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan),      
1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3139/76/7/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA  I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 
nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 88.260,00 Kč za panem 
P.B.  a paní E.K., za byt v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 799 v k.ú. Přerov. Nájemcem bytové jednotky byl pan M.H. Po jeho úmrtí v bytě zůstali bydlet 
pan B. a paní K. 
 
VARIANTA  II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 
nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 88.260,00 Kč za panem P.B. 
a paní E.K., za byt v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 799 
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v k.ú. Přerov. Nájemcem bytové jednotky byl pan M.H.. Po jeho úmrtí v bytě zůstali bydlet pan B.  a 
paní K. 
 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 
Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 proti (p. Pospíšilík), 1 omluven (primátor Mgr. 
Puchalský). 
 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA 14:12 – 14:30 hodin 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3140/76/8/2017 Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání projektové dokumentace 

na rekonstrukci rozvodů   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  přímé uzavření smlouvy o dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace na akci 

„Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů na ZŠ Přerov, Trávník 27“ mezi 
statutárním městem Přerov a Michalem Pospíšilem, Tučín 148, PSČ 751 16 Želatovice, IČ: 
65912535, DIČ: CZ7404195678, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. I. Pinkasová 

Termín: 31.12.2017 

2. pověřuje  Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí Odboru řízení projektů a investic k jednání o 
uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo s Michalem Pospíšilem, 
Tučín 148, PSČ 751 16 Želatovice, IČ: 65912535, DIČ: CZ7404195678 v celkové ceně 
480.000,-Kč bez DPH, 580.800,-Kč vč. DPH, za podmínky finančního krytí. 

 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3141/76/8/2017 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Mateřské škole Přerov, U tenisu 2, realizaci projektu       
s názvem „MŠ U tenisu šablony výzva číslo 22“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.9.2017 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

10. RŮZNÉ 

Z důvodu nepřítomnosti navrhovatele materiálů v bodu Různé, představil ústně předlohy náměstek 
primátora Ing. Petr Měřínský. 

3142/76/10/2017 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova ve znění dle upravené  přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
Diskuse: 
p. Pospíšilík: 

 navrhl hlasovat samostatně  o navrhovaných úpravách jednacího řádu. 
 
 
Hlasování o doplnění jednacího řádu v čl. 8 o bod c) pokud kterýkoliv z diskutujících bude 

požadovat zařazení svého příspěvku do podnětů, námětů a připomínek z jednání Zastupitelstva 

(viz čl. 14 bod 4 tohoto Jednacího řádu a § 82 zákona o obcích), tak toto srozumitelně oznámí a 
svůj příspěvek nadiktuje tak, aby mohl být na místě zaznamenán): 10 pro, 1 omluven (primátor 
Mgr. Puchalský). 
 
Hlasování o úpravě v článku 3, odst. 1 (zahájení zasedání již v 15 hodin namísto doposud obvyklých 
16 hodin) - nově by tedy tento odstavec měl následující znění: Zastupitelstvo se schází podle 

potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc. Zasedání Zastupitelstva jsou veře jná a konají se v 

územním obvodu Města, zpravidla ve velkém sále Městského domu (nám. TGM 1) od 15.00 
hodin):  
Pro:  Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil. 
Proti:   p. Pospíšilík . 
Zdrželi se: Ing. arch. Horký, Ing. Holan, Ing. Vrána, p. Košutek. 
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Omluven: primátor Mgr. Puchalský. 
 
 
 

 

3143/76/10/2017 Projednání memoranda ze setkání královských měst 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí nabídku na spolupráci na aktivitách spojených se 
jménem Karla IV. a Přemysla Otakara II., předloženou zástupci Studia JR s.r.o. a Spolku "Otakarova 
města" a nepřipojuje se k Memorandu ze setkání královských měst, konaného v březnu 2017 v 
Českých Budějovicích. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

3144/76/10/2017 Zahraniční pracovní cesta 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Ing. arch. Janu Horkému zahraniční pracovní exkurzi 
„Drážďany – inspirativní dopravní řešení a dopravně plánovací přístupy“, kterou pořádá Síť měst 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a to v termínu 
24. – 25. 10. 2017. 
 
 
Hlasování: 10 pro, 1 omluven (primátor Mgr. Puchalský). 
 
 
 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

Mgr. Netopilová: 
Z médií se dověděla, že strana Za prosperitu Přerova a jeho místních částí vystupuje z koalice               
a dotázala se pana Pospíšilíka, zda v tomto směru informoval média. 
 
p. Pospíšilík: 
na dotaz paní Netopilové odpověděl, že zval pouze na tiskovou konferenci a uvedl, že žádné 
podrobnosti médiím nesdělil.  
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12. ZÁVĚR 

Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský ukončil 76. schůzi Rady města Přerova dne 7. září 2017 
v 15.15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 7. září 2017 

 

 

 

 

 

                    Ing. Petr Měřínský                                                                Pavel Košutek 
náměstek primátora statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova  

 
 
 
 
 
 


