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ZÁPIS 

 

ze 77. schůze Rady města Přerova konané dne 21. září 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 
 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  
3.1 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2017 Ing. Holan 

3.2 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 
s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

primátor 

3.3 Návrh Škodní komise - Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V.  primátor 
3.4 Návrh Škodní komise - Odvod za porušení rozpočtové kázně u akce 

„Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa “, škoda 20.000 Kč  
primátor 

3.5 Návrh Škodní komise - Škoda vzniklá dopravní nehodou služebního 
vozidla řízeného vedoucím odd. PERS 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Měřínský 
4.2 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský 

sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 
Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  
5.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“. p. Košutek 
5.3 Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů Ing. arch. Horký 

5.4 Kašna na náměstí TGM Ing. arch. Horký 
5.5 Oprava chodníku a cyklostezky v tzv. Rybářské aleji Ing. arch. Horký 

5.6 Koncepce podzemních kontejnerů Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - uzavření budoucí 
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.2 Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově p. Košutek 
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6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. SML/3561/2016 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické 
opatření“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3162/2017 – 

materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v 
Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3301/2017 – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace agendových informačních systémů 
Magistrátu města Přerova“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova za  pozemky ve vlastnictví Prechezy a.s.  
p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova –   pozemků  p.č.  977/7,  p.č. 979 a p.č. 
6868/103, vše  v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   části pozemku 3751/1 ost. plocha v 
k.ú.  Přerov   

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 793 zast. plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 
v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 
6/Kratochvílova 29) 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - prostor sloužícího podnikání v budově 
občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII - 
Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci do majetku 
statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 
7166/16, 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93, p.č. 7166/8  a  
p.č. 7166/124 vše v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 
vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 6868/83, p.č. 
7263 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 



3 
 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru 
sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 
2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
3161/4 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor 
v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov 
- průtah centrem, 1. etapa“ 

p. Košutek 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č.  524/1 v 
k.ú. Lověšice u Přerova.    

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku p.č. 
4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva. 

p. Košutek 

7.12.2 Výjimka z pravidel pro postup při přípravě podkladů pro zřízení věcného 
břemene – služebnosti dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 
města Přerova 

p. Košutek 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 
7.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  
8.1 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   
Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. Bc. Navrátil 
8.4 Žádost o poskytnutí dotace – J.V. Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních služeb 
města Přerova, p. o.  Pečovatelská služba. 

Bc. Navrátil 

9.1.1 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a osobní 
asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt. 

Bc. Navrátil 

9.2 Senior taxi Přerov Bc. Navrátil 

9.3 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Bc. Navrátil 
9.4 Žádost o dotaci – Charita Prostějov  Bc. Navrátil 

9.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

10. Různé   

10.1 Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího rozvoje MAN v rámci 
rozvoje projektu IOP09 

Ing. Kohout 

10.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje 

 
p. Košutek 

10.3 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Statutárního města Přerova 

p. Košutek 

10.4 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2018  primátor 

10.5 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 
souvisejícího penále v plné výši 

primátor 

10.6 Pověření k podpisu objednávek dle kupní smlouvy o dodávkách zboží nebo 
výrobků 

primátor 

10.7 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.8 Použití znaku města Přerova primátor 
10.9 Prohlídka protidrogového vlaku – materiál na stůl Bc. Navrátil 
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10.10 Podněty a připomínky z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova – 

materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 
 
 
 
 
Přítomni: 

 
A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 
 
 
 

B. Členové Rady města: 
 
Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš 
Navrátil, Rudolf Neuls. 

 

Z důvodu rezignace pana Radka Pospíšilíka na funkci člena Rady města Přerova ke dni 

12.9.2017 se snížil počet členů rady na 10. 
 
 
 
 
 

C.  Omluveni:  Ing. Jiří Kohout 
    Mgr. Helena Netopilová 

   Ing. Petr Vrána 
 
 
 

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 77. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 21. září 2017 
v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 7 členů Rady 
města Přerova.  
Z důvodu rezignace pana Radka Pospíšilíka na funkci člena Rady města Přerova ke dni 12.9.2017 se 
snížil počet členů rady na 10. 
Omluveni:   Ing. Jiří Kohout 
    Mgr. Helena Netopilová 

   Ing. Petr Vrána 
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
 
 

 
2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 
 

Program: 
p. Neuls: 

 v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámil 
osobní zájem na výsledku projednání předlohy 10.5. Žádost o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši.  Vzhledem k tomu se zdrží 
hlasování. 

 
Náměstek primátora pan Košutek: 

 Oznámil stažení předlohy 7.1.8  Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci 
do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/16, 
7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93, p.č. 7166/8  a  p.č. 7166/124 vše v  k.ú. 
Přerov 

 
Ing. arch. Horký: 

 Oznámil stažení předlohy 5.4 Kašna na náměstí TGM a předlohy 5.6 Koncepce podzemních 
kontejnerů 

 
Hlasování o úpravách programu:  7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
Hlasování o celém upraveném programu: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. 
Vrána). 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze Rady města Přerova byl navržen pan Ing. arch. Jan Horký. 
Ten souhlasil s návrhem. 
Hlasování o ověřovateli:  7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 

 

3145/77/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 77. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. září 2017 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  upravený program 77. schůze Rady města Přerova konané dne 21. září 2017, 
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2. schvaluje  Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze Rady města 
Přerova. 

 
 
 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

3146/77/3/2017 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Vladimír Holan, předseda Hlavní 
inventarizační komise. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků 
statutárního města Přerov za rok 2017 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3147/77/3/2017 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města 
Přerova. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení škodní komise ve věci škody vzniklé krácením dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ ve výši 193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k proplacení) z důvodu 
nepředložení Oznámení o změně v projektu týkající se termínu ukončení realizace projektu      
v řádném termínu, a to neuplatňovat škodu vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně          
z rozpočtu statutárního města Přerova a účetně ji vyřadit (odpis). 

 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit neuplatňovat škodu vzniklou krácením 

dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací            
v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace    
k proplacení) z důvodu nepředložení Oznámení o změně v projektu týkající se termínu 
ukončení realizace projektu v řádném termínu vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z 
rozpočtu statutárního města Přerova a účetně ji vyřadit (odpis). 

 
3. bere na vědomí doporučení škodní komise ve věci škody vzniklé krácením dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ ve výši 193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k proplacení) z důvodu 
pozdního předložení hlášení o pokroku na pracoviště CRR se zpožděním 55 kalendářních dnů, 
a to uplatnit škodu po Ing. H.M. v částečné výši 36.000 Kč a současně vzdát se práva vymáhat 
zbylou škodu ve výši 157.943,80 Kč po Ing. H.M. a v této výši ji účetně vyřadit (odpis). 
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4. ukládá tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s jejím doporučením dle 
bodu 3. návrhu na usnesení a informovat Radu města Přerova o výsledku řešení škodní 
události. 

 
5. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit neuplatňovat zbylou výši škody 

157.943,80 Kč po Ing. H.M. vzniklou krácením dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s 
názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 
193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k proplacení) z důvodu pozdního předložení 
hlášení o pokroku na pracoviště CRR se zpožděním 55 kalendářních dnů a účetně ji vyřadit 
(odpis). 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3148/77/3/2017 Návrh Škodní komise - Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí stanovisko škodní komise, že ve věci Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. 

V. je sporné, zda ke škodě vůbec došlo a doporučení Škodní komise zabývat se možností 
podání žádosti o vrácení doměřených odvodů po Okresní správě sociálního zabezpečení 
Přerov a Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky vzniklých v důsledku nesprávného 
výkladu odstupného zaměstnance Mgr. Z.V. 

 
2. ukládá tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s jejím doporučením dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a informovat Radu města Přerova o výsledku. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3149/77/3/2017 Návrh Škodní komise - Odvod za porušení rozpočtové kázně u akce 

„Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“, škoda 20.000 

Kč  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení škodní komise ve věci škody odpovídající odvodu za porušení 

rozpočtové kázně u akce „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa “ ve výši 
20.000 Kč, a to vzdát se práva vymáhat náhradu škody za zaměstnanci - Ing. J.V.  a Ing. H.M. 
a účetně ji vyřadit (odpis). 
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2. schvaluje  vzdání se práva vymáhat náhradu škody za zaměstnanci - Ing. J.V.   a Ing. H.M. 
odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně u akce „Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – 9. etapa “ ve výši 20.000 Kč a její účetní vyřazení (odpis). 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3150/77/3/2017 Návrh Škodní komise - Škoda vzniklá dopravní nehodou služebního 

vozidla řízeného vedoucím odd. PERS 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí závěry škodní komise ve věci vzniku škody           
v souvislosti s dopravní nehodou vozidla Škoda Octavia RZ 2M4 3141 způsobenou zaměstnancem  
Bc. R.K., kdy škodní komise doporučila Radě města Přerova:  
 
VARIANTA I.: 
uplatnit náhradu škody ve výši 11.948 Kč v souvislosti s dopravní nehodou vozidla Škoda Octavia RZ 
2M4 3141 vůči zaměstnanci Bc. R.K. a uložit tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v 
souladu s jejím doporučením a informovat Radu města Přerova o výsledku řešení škodní události.  
 
 

VARIANTA II.: 
uplatnit náhradu škody ve výši 5.000 Kč odpovídající spoluúčasti na pojistném plnění v souvislosti      
s dopravní nehodou vozidla Škoda Octavia RZ 2M4 3141 vůči zaměstnanci Bc. R.K.     a současně 
vzdát se práva vymáhat zbylou škodu ve výši 6.948 Kč po Bc. R.K. a v této výši její účetně vyřadit 
(odpis) a uložit tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s jejím doporučením a 
informovat Radu města Přerova o výsledku řešení škodní události. 
 
 
Navrhovatel materiálu primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 
Hlasování o variantě II. usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3151/77/4/2017 Rozpočtové opatření č. 16 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úpravy rozpočtu a závazného ukazatele 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: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing.  Vrána). 
 
 
 

 

3152/77/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - 

hasičský sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 13.900,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 
subjektem Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor Přerov se sídlem Šířava 25, 750 02 
Přerov, IČ: 75063841, na pořízení automatického externího defibrilátoru Lifepak 1000. 

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

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

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

108,5 * -13,9 94,6 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j.n. 307,5 +13,9 321,4 
 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 
5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

3153/77/5/2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 

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 příslušnému podle § 6 odst. 5 v souladu             

s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,      
v platném znění, vzít na vědomí vyhodnocení projednání podle přílohy č. 1 a schválit Zprávu    
o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu 
na usnesení. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, rozhodnout 
o pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se schválenou Zprávou o 
uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017. 

 
3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje přípravu podkladů pro změnu Územního 

plánu města Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města 
Přerova 2013-2017. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3154/77/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s 
železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro 
stavbu “Nástavba pneuservisu“, situovanou na pozemku parc.č. 6684/4 v katastrálním území Přerov, 
který je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).  
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3155/77/5/2017 Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 
Přerova. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat mapu 
oprav povrchů komunikací a úprav profilů ulic na území města Přerova v koordinaci se správci 

komunikací. 
 
 
Diskuse: 
Ing. arch. Horký: 

 Navrhl doplnit do usnesení: … v koordinaci se správci komunikací. 
 
 
Hlasování o doplněném usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
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5.4  Kašna na náměstí TGM 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 
Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 
ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje prověřit proces a nákladnost přemístění stávající 
kašny na náměstí TGM a zřízení nového vodního prvku v úrovni dlažby.  
 
 

Navrhovatel Ing. arch. Horký oznámil stažení předlohy v  úvodu jednání rady. 
 
 
 

 

3156/77/5/2017 Oprava chodníku a cyklostezky v tzv. Rybářské aleji 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 
Přerova. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit 
opravu předložit návrh opravy povrchu chodníku a cyklostezky v tzv. Rybářské aleji dle důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

 

Diskuse: 
Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl úpravu usnesení:  … předložit návrh opravy … 
 Doplnit do usnesení: Termín 31.10.2017 a Odpovědnost: Ing. Dohnal 

 
Hlasování o upraveném usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

5.6  Koncepce podzemních kontejnerů 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 
Přerova. 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
1.      podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Koncepci podzemních kontejnerů  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr realizace pilotního projektu    

podzemních kontejnerů na separovaný odpad v lokalitách: Kratochvílova 19, Máchova 3        
v kontextu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 522/18/5/2016  

 

 

Navrhovatel Ing. arch. Horký oznámil stažení předlohy v  úvodu jednání rady. 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3157/77/6/2017 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - uzavření budoucí 

smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie  

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 budoucí smlouvy o realizaci přeložky sítě distribučního zařízení č. 

Z_S14_12_8120061387 související se stavbou "Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského" mezi 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, 
IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem, 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3158/77/6/2017 Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zahájení projektové přípravy stavby "Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově", 
 
2. pověřuje  odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech potřebných projektových 

dokumentací v rozsahu, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění 
stavby, včetně vydání příslušných rozhodnutí a posudků pro povolení stavby parkoviště v ulici 
Kabelíkova v Přerově za podmínky zajištění finančního krytí. 

Odpovídá: Ing. I. Pinkasová 

Termín: březen 2018 

 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl doplnit do bodu 2) usnesení: Odpovídá: Ing. Pinkasová, Termín: březen 2018 
 
 
Hlasování o doplněném usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
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3159/77/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, dle příloh        
č. 1 - 3, 

 
2. schvaluje  zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, v souladu s 
ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 
16/2016 a Metodického pokynu IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014 - 2020, 

 
3. schvaluje  dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 28597460 

2. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

3. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 45274924 

4. STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 

5. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9 26177005 
 
4. ustanovuje  dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek ve složení: 
 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Vladimír Holan  Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Ing. Karel Kuchař projektant Ing. Iva Podhorná projektant 

Naděžda Valachová Zástupce VPRID Ing. Petr Hermély Zástupce VPRID 
 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

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

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

 
5. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 
dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu. 
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Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3160/77/6/2017 DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt DPS 

Trávník 1, Přerov - energetická opatření v roce 2017 z Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále IROP), Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, 
průběžná výzva č. 37.  Energetické úspory v bytových domech. 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z IROP. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3161/77/6/2017 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML/3561/2016 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                           
č. SML/3561/2016 ze dne 5.12.2016 na zhotovení projektové dokumentace a sjednané činnosti na akci 
s názvem: „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“, se zhotovitelem EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 
781/15, 750 02 Přerov I - Město, IČ 62361457, dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je přerušení 
doby pro provedení díla do doby vyřešení majetkoprávních záležitostí, nejdéle však po dobu 3 let.  
Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 2207/57/12/2016, ze dne 24. listopadu 2016. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3162/77/6/2017 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/3162/2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3162/2017 ze dne 28.8.2017, na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“  mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem PSS 
Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, dle přílohy 
č. 1. 
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 72. Rady města Přerova konané 
dne 22. června 2017 (č. usn. 2893/72/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.  
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3163/77/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. SML/3301/2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3301/2017 ze dne 18.9.2017 mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společnostmi STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, STRABAG AG, Na 
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 65990960, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí 
nad Labem, IČ 2542994, sdružených na základě společenské smlouvy, dle § 2716 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne 1.8.2017 jako zhotoviteli, dle přílohy č. 1.  
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 71. Rady města Přerova konané 
dne 8. června 2017 (č. usn. 2821/71/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.  
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3164/77/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace agendových informačních systémů 

Magistrátu města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek, 

schválení zahájení zadávacího řízení  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace 

agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova“, v obsahu dle příloh. Veřejná 
zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 
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zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 
písm. b) a postupem podle § 56 násl. a souvisejících částí zákona. 

 
2. schvaluje  zahájení nadlimitního řízení veřejné zakázky P17V00000029 na služby s názvem 

„Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova“ postupem podle 
§ 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
způsobem podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet 
dodavatelů. 

 
3. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, a případných 
souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, 
Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo Rozhodnutí o 
námitkách. 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu. 

 
5. schvaluje  uzavření rámcové smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností TESCO 

SW a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 258 92 533, jejímž 
předmětem je zajištění součinnosti při tvorbě integračních vazeb. 

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

souvisejícího s uzavřením rámcové smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 
 
 
Přestávka 13:45 – 13:55 hodin 
 
 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3165/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky ve vlastnictví Prechezy a.s.  

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 – směnu pozemků  p.č.  
1239 ost. plocha o výměře  5367 m2 , p.č. 1243 ost. plocha o výměře 1348 m2, p.č. 1234 ost. plocha o 
výměře  143 m2, vše v k.ú. Henčlov, p.č.890/6 ost. plocha o výměře 596 m2, p.č. 890/7 ost. plocha o 
výměře 707 m2, p.č. 890/15 ost. plocha o výměře 2173 m2, vše v k.ú. Dluhonice, p.č. 508/4 orná půda 
o výměře 364 m2, p.č. 508/5 ost. plocha o výměře 208 m2, p.č. 450/10 ost. plocha o výměře 647 m2, 
p.č. 450/12 ost. plocha o výměře 105 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 6322/3 ost. plocha o 
výměře 28 m2, podíl ve výši id.2/36 na pozemku  p.č. 5852/21 ost. plocha, dráha vše  v k.ú. Přerov ve 
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vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 6852/1 ost. plocha o výměře 7672 m2, p.č. 
6852/2 ost. plocha, o výměře 2365 m2 a p.č. 7116/9 ost. plocha o výměře 109 m2 vše v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví společnosti Precheza a.s. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3166/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 977/7, p.č. 979 a p.č. 

6868/103, vše  v k.ú.  Přerov 

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 – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č.  977/7 ost. plocha o výměře  
cca 50 m2,  p.č. 979  ost. plocha o výměře  1174 m2  a p.č. 6868/103  ost. plocha  o výměře cca 225 m2  
vše  v k.ú. Přerov. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3167/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku 3751/1 ost. 

plocha v k.ú.  Přerov   

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 – úplatný převod části 
pozemku p.č. 3751/1 ost. plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3168/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 orná půda v 

k.ú. Újezdec u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 408 orná půda o výměře 2408 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod  pozemku p.č.  408 orná půda  o výměře 2408 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3169/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 793 zast. plocha a 

nádvoří v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  

 
VARIANTA I.: 
schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 793  zast. plocha  a nádvoří    

o výměře 11 m2  v k.ú. Přerov. 
 

VARIANTA II.: 
neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 793  zast. plocha a nádvoří 
o výměře 11 m2  v k.ú. Přerov. 
 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 
Hlasování o variantě II. usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3170/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 

jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 

č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 

v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29) 

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 – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 293/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří        
v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29) o celkové výměře 394,30 m2  včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
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Přerov a na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438                
z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej jednotky 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: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3171/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužícího podnikání v 

budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov 

XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na 

návsi 40) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 

VARIANTA I.: 
1. schvaluje  uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

31.1.2012 na prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné      
k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 
40) o výměře 58 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 
Pekárna Racek s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178, jako 
nájemcem, ke dni 31.10.2017, ve znění dle přílohy. 

 
2. schvaluje  záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  prostoru sloužícího podnikání             

v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je 
součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 58 m2. 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
 
VARIANTA II.: 
1. neschvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

31.1.2012 na prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k  
části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 
o výměře 58 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Pekárna 
Racek s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178, jako nájemcem, 
ke dni 31.10.2017. 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  prostoru sloužícího podnikání v 

budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je 
součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 58 m2. 
 

 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 
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Hlasování o variantě I. usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci do majetku 

statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 

7166/16, 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93, p.č. 7166/8  a  

p.č. 7166/124 vše v  k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodnout o záměru 

statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova -  spoluvlastnických podílů-  id. ¾ pozemku   p.č. 7166/16 orná půda o výměře 

1137 m2, id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  p.č. 

7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 

m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2, id. 1/8 pozemku p.č. 7166/8 

orná půda  o výměře 575 m2 a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda o výměře 131 m2 
vše v  k.ú. Přerov 
 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnických 

podílů - id. ¾ pozemku  p.č. 7166/16 orná půda o výměře 1137 m2, id. ¾ pozemku p.č. 

7166/16, id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2,  id. ¾ pozemku  p.č. 

7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 

m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2, id.  1/8 pozemku p.č. 7166/8 

orná půda  o výměře 575 m2 a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda o výměře 131 m2 
vše v  k.ú. Přerov 

 

Navrhovatel materiálu pan Košutek oznámil stažení předlohy v úvodu jednání rady. 

 

 

3172/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 6868/83, 

p.č. 7263 v k.ú. Přerov  

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 Přerov – úplatný převod části 
pozemků p.č. 6868/83 ost. pl., dráha o výměře cca 6.000 m2 a části p.č. 7263 zast. pl. a nádvoří            
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nové 
Město, nábřeží L. Svobody 1222/12, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
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3173/77/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1438 v k.ú. 

Žeravice 

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 – úplatný převod 
pozemku p.č. 1438 ostatní plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3174/77/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov 

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. 4668/1 zahrada označený v geometrickém plánu č. 6472-64/2016 jako díl 
"a" o výměře 34 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do  SJM N.O.  a DiS. N.P.  za kupní cenu 
ve výši 16 894,- Kč, tj. 497,- Kč/m2 ve znění dle přílohy č. 1. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3175/77/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883 

(U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA I.: 
1. schvaluje zavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem         

a společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  Přerov I-Město, 
750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
165,66 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílo hy č. 1. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 30.9.2017 do 30.9.2020, za nájemné ve 
výši 66.264,- Kč/rok (tj. 400,- Kč/m2/rok), které bude navýšeno v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 
hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 
městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu.  
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

 

VARIANTA II.: 
1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem     

a společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  Přerov I-Město, 
750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
165,66 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 30.9.2017 do 30.9.2020, za nájemné ve 
výši 81.389,- Kč/rok (tj. 491,30 Kč/m2/rok), které bude navýšeno v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 
hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 
městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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

 
 
VARIANTA III.: 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem      

a společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  Přerov I-Město, 
750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání  o celkové výměře 
165,66 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 124.245,- Kč/rok (tj. 750,00 
Kč/m2/rok), které bude navýšeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Účelem 
nájmu je využití předmětu nájmu k provozování městského televizního studia a k vysílání 
přerovského infokanálu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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

 
 
Diskuse: 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl novou variantu III. usnesení, kterou doporučil schválit:  
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 165,66 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 
124.245,- Kč/rok (tj. 750,00 Kč/m2/rok), které bude navýšeno v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 
hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 
městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 30.9.2017 

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

 
p. Neuls: 

 dal protinávrh: varianta II. usnesení. 
 
Hlasování o protinávrhu (varianta II. usnesení): 6 pro, 1 proti (p. Košutek), 3 omluveni (Ing. Kohout, 
Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3176/77/7/2017 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 

(Jasínkova 4)  

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 na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a o.p.s.  AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 
12, IČ 02590425, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s 
účinností od 2.10.2017 do 31.1.2018. Výše nájemného bude činit 1.203,-Kč (bez DPH). 
Účelem nájmu bude využití prostoru k provozování dětské skupiny, volnočasových a 
výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-právní ochrany dětí 
a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náklady na spotřebované 
energie budou hrazeny samostatně. 

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. 

 
3.  schvaluje  záměr statutárního města Přerov - nájem prostor v budově občanské vybavenosti  

č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 
Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
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3177/77/7/2017 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 

Přerov - průtah centrem, 1. etapa“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 712/20 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 73 m2, p.č. 807/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 766 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, části pozemku p.č. 
807/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 41 m2, p.č. 807/4 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 56 m2, části pozemku p.č. 808/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře       
16 m2, p.č. 892/6 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 305 m2, p.č. 892/12 
(zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 94 m2, části pozemku p.č. 1019/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1158 m2, části pozemku p.č. 1019/14 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1286 m2, p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
251 m2, části pozemku p.č. 1019/26 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 483 m2, 
části pozemku p.č. 1019/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 661 m2, p.č. 
1019/28 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, části pozemku p.č. 1037/1 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 1037/3 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 62 m2, p.č. 1038/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o 
výměře 30 m2, části pozemku p.č. 1038/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře       
79 m2, p.č. 1038/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 
1042/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1490 m2, p.č. 1042/3 (ostatní plocha – 
jiná plocha) o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 4957/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 1321 m2, části pozemku p.č. 4957/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
266 m2, části pozemku p.č. 4963 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 24 m2, části 
pozemku p.č. 4964/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 183 m2, části pozemku p.č. 4969/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 166 m2, části pozemku p.č. 4977 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 5035/1 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o výměře 279 m2, části pozemku p.č. 5036/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 223 m2, části pozemku p.č. 5036/3 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 229 m2, p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
593 m2, p.č. 7289/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 164 m2, p.č. 7289/5 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 7289/6 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře       
4 m2, p.č. 7289/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2, p.č. 7289/9 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 3398 m2, p.č. 7289/10 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře        
37 m2, p.č. 7289/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 41 m2, p.č. 7289/13 
(ostatní plocha – silnice) o výměře 56 m2, p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 271 m2, p.č. 7289/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 13 m2, p.č. 
7289/33 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/34 (ostatní plocha 
– manipulační plocha) o výměře 87 m2, p.č. 7289/35 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 
výměře 2 m2, p.č. 7289/36 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 25 m2, p.č. 7289/48 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 7289/50 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 118 m2, p.č. 7289/58 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, p.č. 7289/59 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 22 m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
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148 m2 a p.č. 7289/61 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 91 m2, vše v k.ú. 
Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako vypůjčitelem, ve znění dle 
přílohy č. 1. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou po dobu realizace stavby 
silnice „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“. Účelem výpůjčky bude využití předmětu 
výpůjčky k dočasnému a trvalému záboru přeložky silnice I/55. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3178/77/7/2017 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č.  524/1 

v k.ú. Lověšice u Přerova 

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 - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu „Oprava mostu přes potok Svodnice, ul.       
U Sokolovny v Přerově-Lověšicích  a s tím spojeného omezení povinného, 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 stavby  k tíži pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Lověšice u Přerova v 
majetku  Povodí Moravy s.p. a to ve prospěch statutárního města Přerova  a uzavřít Smlouvu 
nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy , s.p. se sídlem  
Brno, 60200 Veveří, Dřevařská 932/11 IČ:70890013, jako pronajímatelem a budoucím 
povinným ze služebnosti a statutárním městem Přerov jako nájemcem a budoucím 
oprávněným ze služebnosti 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 a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3179/77/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem 

pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) 

osobě povinné z předkupního práva 
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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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  jménem 
statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 7279/14, ost. 
plocha, o výměře 26 m2,  částem pozemku p.č. 4128, ost. plocha,  geometrickým plánem č. 6324-
31/2016 označené jako pozemky p.č. 7279/51 o výměře o výměře 224 m2, p.č. 4128/2 o výměře       
229 m2, vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, SEGL 
s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 700 30 Ostrava IČ 25394096, jako osobě povinné z předkupního 
práva. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3180/77/7/2017 Výjimka z pravidel pro postup při přípravě podkladů pro zřízení 

věcného břemene – služebnosti dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného 
Radou města Přerova  - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města 
Přerova a Zastupitelstva města Přerova, který schválila na 71. schůzi dne 8.6.2017 a to následovně: 
ustanovení článku VI, odst.1. článku XIV, Vnitřního předpisu č. 12/2017 se nepoužije v případech, 
kdy o zřízení věcného břemene požádá Ředitelství silnic a dálnic ČR,  státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako investor, oprávněný, povinný z věcného břemene - 
služebnosti v rámci  veřejně prospěšných staveb  
 
- silnice I/55 Přerov – průtah centrem; 
- silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí;  
- dálnice D1, 0136 Říkovice -  Přerov; 
- dálnice D1, 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. 
 
Výjimka je platná do doby ukončení staveb. Po dobu její platnosti bude akceptován stávající postup 
vyřizování. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

3181/77/7/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
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VARIANTA I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 
nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 757.220,00 Kč za panem 
F.K., za byt v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1157 v k.ú. 
Přerov. 
 
VARIANTA II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 
nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 757.220,00 Kč za panem 
F.K., za byt v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1157 v k.ú. 
Přerov. 
 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 
 
Hlasování o variantě I. usnesení: 6 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. 
Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3182/77/7/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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 dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky  v objektu k bydlení, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh, na přefakturaci a na poplatku a úroku z prodlení k 
datu 24.10.2017 v celkové částce 20.657,00 Kč. Dluh na nájemném činí 8.795,00 Kč, na 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 9.584,00 Kč, dluh na přefakturacích 
činí 1.488,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 činí 790,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách 540,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 měsíců/540,00 Kč a 1 
měsíc/137,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek 
co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
 
VARIANTA II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh, na 
přefakturaci a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 v celkové částce 20.657,00 Kč. Dluh 
na nájemném činí 8.795,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 9.584,00 
Kč, dluh na přefakturacích činí 1.488,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 činí 



28 
 

790,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 540,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 měsíců/540,00 Kč             
a 1 měsíc/137,00 Kč ode dne uzavření dohody.  
 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 
Hlasování o variantě I. usnesení: 6 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. 
Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3183/77/8/2017 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, realizaci projektu s 
názvem „ZŠ Za mlýnem Přerov 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: 30.9.2017 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3184/77/8/2017 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy 
Přerov, Trávník 27, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
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3185/77/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, z. s., IČ: 
64601749, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 
nákladů spolku spojených s organizací akce „Přerove, zavesluj si!“, která se uskutečnila ve 
dnech 1. - 4. září 2017 v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 
dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

2. pověřuje  náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 
3. schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

118,5 - 5,0 113,5 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace) 

365,0 + 5,0 370,0 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3186/77/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – J.V. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem J.V., na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí výše jmenovaného na mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, která se 
uskuteční v říjnu 2017 v Brazílii. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 
dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

2. pověřuje  náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             
o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

113,5 * - 5,0 108,5 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 5,0 5,0 
 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel (p. Košutek), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána).  
 
 
 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3187/77/9/2017 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o.  Pečovatelská služba 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb pečovatelské služby poskytované 
střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba dle přílohy, a to s účinností od 
1. 10. 2017. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 1.10.2017 

 

Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3188/77/9/2017 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 

osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 

Denní pobyt 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb denního stacionáře a osobní asistence 
poskytovaných střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt dle přílohy, a to          
s účinností od 01.10.2017 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 1.10.2017 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
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3189/77/9/2017 Senior taxi Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o realizovaném pilotním projektu služby Senior taxi Přerov 
 
2. schvaluje  pokračování služby Senior taxi v Přerově prostřednictvím zaměstnance statutárního 

města Přerova zařazeného do Magistrátu města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Mgr. P. Karola 

Termín: průběžně 

3. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi zahájit jednání s autorizovaným 

prodejcem vozidel o možnosti výpůjčky či zápůjčky automobilu pro tuto službu. 
 
 
Diskuse: 
Ing. arch. Horký: 

 Navrhl úpravu usnesení: v bodě 2) usnesení vyškrtnout v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl nový bod 3) usnesení: ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi zahájit 
jednání s autorizovaným prodejcem vozidel o možnosti výpůjčky či zápůjčky automobilu pro 
tuto službu. 

 
Hlasování o navržených úpravách usnesení v  bodech 2 a 3) usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. 
Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3190/77/9/2017 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky na území města Přerova ve 
prospěch subjektu Sociální služby města Přerova p.o., středisko Denní pobyt, se sídlem 750 02 Přerov, 
Přerov I - Město, Purkyňova 16, IČ 49558854 a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním 
stromem  v termínu od 24.11.2017 do 3.1.2018. Čistý výtěžek sbírky bude určen na pořízení 
elektronických knih a relaxačního polohovacího masážního křesla. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 24.11.2017 

 

Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
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3191/77/9/2017 Žádost o dotaci – Charita Prostějov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA I.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč    

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov     
a subjektem Charita Prostějov, IČ 44159854, se sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, 
na „Poskytování odlehčovací služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 
2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 
Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 

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

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

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4349 620 Sociální věci a zdravotnictví 3 384,0 - 35,0 3 349,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 

68,9 + 35,0 103,9 

 
 
VARIANTA II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Charita Prostějov, IČ 
44159854, se sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, na „Poskytování odlehčovací služby 
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017". 
 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 
Hlasování o variantě I. usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3192/77/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 29,14 m2, v domě, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 5 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Y.Ch., za nájemné ve výši 1.454 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1,  na dobu určitou do 31. 12. 2017 s možností prodloužení. Další prodloužení je 
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možné za předpokladu bezdlužnosti vůči městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

2. neschvaluje  uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Jižní čtvrť II/5,                 
s panem K.M. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 
 
 
Přestávka 14:40 – 14:50 hodin. 
 
 

 

10. RŮZNÉ 

Předlohu za nepřítomného navrhovatele Ing. Kohouta představil pan primátor.  

3193/77/10/2017 Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího rozvoje MAN v 

rámci rozvoje projektu IOP09 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Jiří Kohout, člen Rady  města Přerova. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje  pracovní skupinu pro tvorbu strategie rozvoje metropolitní sítě ve vlastnictví 

statutárního města Přerov 
 
2. jmenuje  předsedou: Ing. Jiřího Kohouta, členy: Ing. Petra Měřínského, Ing. Vladimíra 

Pospíšilíka, Ing. Jitku Kučerovou, Mgr. Petra Karolu. 
 
3. ukládá předsedovi pracovní skupiny Ing. Kohoutovi předložit návrh možností rozvoje 

metropolitní sítě 

Odpovídá: Ing. Jiří Kohout 

Termín: 31.1.2018 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3194/77/10/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje  



34 
 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  

 
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 

 
2.     podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy            

o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje                             
s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 
 
Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
Doporučil úpravu usnesení: vyškrtnout bod 1) usnesení. 
 
Hlasování o upraveném usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3195/77/10/2017 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
 
Rada města Přerova po projednání:  

 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace 

na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova      s Olomouckým krajem 
zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizaci. 
 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s 
Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 
 
 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
Doporučil úpravu usnesení: vyškrtnout bod 1) usnesení. 
 
Hlasování o upraveném usnesení: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 

 

 

3196/77/10/2017 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2018  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínk y. 
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Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2018 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v příloze. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3197/77/10/2017 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 

souvisejícího penále v plné výši 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 

VARIANTA I.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 69.800,- Kč příjemci dotace "Nadační fond Přerovského 
jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 49558005 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti zaplatit 

související penále v plné výši příjemci dotace "Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 49558005. 

 
 
VARIANTA II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 69.800,- Kč příjemci dotace "Nadační fond Přerovského 
jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 49558005  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti zaplatit 

související penále v plné výši příjemci dotace "Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 49558005  

 
 
Navrhovatel materiálu primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 
p. Neuls: 
V úvodu schůze rady před hlasováním o programu, oznámil, že se zdrží hlasování. 

 
Hlasování o variantě I. usnesení: 6 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. 
Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3198/77/10/2017 Pověření k podpisu objednávek dle kupní smlouvy o dodávkách zboží 

nebo výrobků 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
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Rada města Přerova po projednání pověřuje pana Bc. Radka Kuchtu, vedoucího personálního 
oddělení Kanceláře tajemníka k podpisu objednávek šekových knížek obsahujících personifikované 
stravenky dle kupní smlouvy o dodávkách zboží nebo výrobku uzavřené dne 11.2.2008 mezi 
statutárním městem Přerov a společnosti LE CHÉQUE DÉJEUNER s.r.o., nyní společností Up Česká 
republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14000, IČ: 62913671. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3199/77/10/2017 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu  č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu  č. 
3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 
7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 
7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 
23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 
12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu  č. 
9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 
1/2017, vnitřního předpisu č. 4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017 a vnitřního předpisu č. 
19/2017,  a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 
2. schvaluje  podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrát města Přerova: 

 312,7, a to s účinností od 1. 10. 2017 do 30.6.2018 

 310,7, a to s účinností od 1.7.2018. 
 
 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3200/77/10/2017 Použití znaku města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na výstavě v Muzeu 
Komenského v Přerově. 
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Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3201/77/10/2017 Prohlídka protidrogového vlaku 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 3051/74/10/2017 ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne 10. srpna 

2017. 
 

2. schvaluje  přímé uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností 
NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za 
celkovou nabídkovou cenu 92.400 Kč. Znění smlouvy je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

3. pověřuje  Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Magistrátu 
města Přerova, k uzavření smlouvy o spolupráci se společností NOVÉ ČESKO, nadační fond, 
IČ 24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za celkovou nabídkovou cenu 
92.400 Kč. 
 

4. schvaluje  následující úpravu rozpočtu 
 

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

opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 1381 230 Daň z hazardních her 16 340,0 + 92,4 16 432,4 
 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 
po úpravě 

4349  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva (APK, manažer 
aj.) 

3 157,2 + 92,4 3 249,6 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

3202/77/10/2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami 

vznesenými na 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
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Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 13.10.2017 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 31. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 
 
Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTÁRU MĚSTA 

 
Primátor Mgr. Puchalský: 

 obdržel rezignaci Ing. Pinkasové na funkci členky soutěžní poroty. Navrhl usnsení: 
 

3203/77/11/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského  

Rada města Přerova po projednání jmenuje do soutěžní poroty architektonicko-urbanistické soutěže    
o návrh na "Využití hotelu Strojař", po odstoupení paní Ing. Ivany Pinkasové, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Přerova, pana Marka Dostála. 
 
 
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 3 omluveni (Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
p. Neuls: 

 sdělení - informaci o svém setrvání ve funkci člena Rady města Přerova sdělí na příští schůzi 
rady.  
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12. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 77. schůzi Rady města Přerova dne 21. září 2017 v 15.45 
hodin. 

 

V Přerově dne 21. září 2017 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 


