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 USNESENÍ z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 25. ledna 2018 

 

3538/84/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 84. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. ledna 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 25. ledna 2018 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

3539/84/3/2018 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2017 do 31.12.2017. 

 

 

3540/84/4/2018 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části 

speciálního záchranářského vybavení do technického kontejneru 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000,- 

Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem 

Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení části speciálního 

záchranářského vybavení do technického kontejneru. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

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) 

416,8 - 150,0 266,8 

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 150,0 150,0 

 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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3541/84/5/2018 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 3351/81/6/2017 ze dne 23.11.2017 a usn. č. 3499/82/12/2017 ze dne 

14.12.2017 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek             

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 43  odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů Změnu č. 2 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je 

přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

3542/84/5/2018 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Domov se 

zvláštním režimem“ (ve smyslu registrované sociální služby, dle 

ustanovení §50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů) 

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   

z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 

19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které 

bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro 

stavbu “Domov se zvláštním režimem“ (ve smyslu registrované sociální služby, dle ustanovení §50 

zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), situovanou v objektu č.p. 

1117 na pozemku parc. č. 2294/2 v katastrálním území Přerov a následně na pozemcích parc.č. 

2294/2, 2294/6 a 2294/7 v katastrálním území Přerov (budova a pozemky bývalého Chemoprojektu), 

dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

3543/84/5/2018 Cyklobus Bečva - sezóna 2018/2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na zajištění provozu cyklobusu 

Bečva na léta 2018 a 2019 dle důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o sdružení 

veřejných zadavatelů (smlouva o vzniku společnosti) při zadání veřejné zakázky zajištění 

provozu cyklobusu Bečva v letech 2018 - 2019 podle § 7 zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona           

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření a k podpisu Smlouvy           

o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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3544/84/6/2018 Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren      

a kopírek pro rok 2018“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rámcová dohoda na 

dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rámcová 

dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018“, je účastník výběrového řízení 

společnost C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ:  276 75 

645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, 

která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření rámcové dohody mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,       

a společností C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ:  276 

75 645, jako dodavatelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rámcová dohoda na 

dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018“. 

                

Cena za plnění bude činit 1 369 766,- Kč bez DPH, tj. 1 657 416,86 Kč vč. DPH. 

 

V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít rámcovou dohodu nebo neposkytne řádnou 

součinnost k uzavření rámcové dohody, bude rámcová dohoda uzavřena s účastníkem výběrového 

řízení, jehož nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené 

zadávací podmínky. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením rámcové dohody mezi objednatelem a 

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho 

pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 3429/82/6/2017 ze dne 14. prosince 2017. 

 

 

3545/84/6/2018 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř.17. listopadu, 

Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření 

veřejného osvětlení v ul. tř.17. listopadu, Přerov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř. 17. listopadu, Přerov“, v souladu s ust. § 31 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ELEKTRO - REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 

750 02 Přerov 

47150360 

2. Kamil Malenda, Rokytnice 76, 751 04 Rokytnice 73107409 

3. MSEM, a.s., Collo-Louky 126, 738 01 Frýdek – Místek 64610080 

4. KULATÝ – ELEKTRO, s.r.o., Ibsenova 496/19, 779 00, Olomouc – Povel 29459419 

5. SKEL s.r.o., Jateční 62/16, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 25359690 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jaroslav Stojan projektant  Ing. Jaromír Hašl projektant  

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Miroslav Kašpárek Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová 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. 

 

 

3546/84/6/2018 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce 

chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. 

Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech stupňů projektové 

dokumentace vč. vydání příslušných rozhodnutí a dalších dokumentů pro rekonstrukci 

chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v Přerově-Žeravicích. 

 

 

3547/84/6/2018 Zpracování projektové dokumentace "Demolice budovy č.p. 1573 

objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov"  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování 

projektové dokumentace na povolení bouracích prací a dokumentaci pro provádění bouracích prací     
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na akci "Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov", vč. zajištění 

příslušných správních rozhodnutí a dalších souvisejících dokumentací za podmínky zajištění 

finančního krytí nákladů na vypracování dokumentací. 

 

 

3548/84/7/2018 Záměr úplatného převodu nemovitých věci do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary u 

Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 

111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - podílu id. 2/6 

pozemku  p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. 

plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k podílu id. 2/6 

pozemku  p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, k podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. 

plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

 

 

3549/84/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. 

Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 

v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

 

3550/84/7/2018 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1231 ostatní plocha jiná 

plocha o výměře 347 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domu 

Jaselská 2007 v Přerově, IČ 26826640 se sídlem Jaselská 2007/4, Přerov a uzavření kupní smlouvy    

za kupní cenu 385 000,- Kč, ve znění přílohy. 
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3551/84/7/2018 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 

pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 

4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení 

Zastupitelstva města Přerova ze dne 17.10.2016 tak, že nově zní:  

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod  a neschvaluje úplatný převod  části 

pozemku p.č. 4947/5  ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  2437 m2, části pozemku p.č. 

4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 965 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  

pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2,  pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 34 m2 a pozemku p.č. 4947/14 ostatní plocha  ostatní komunikace  o výměře 

345 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111,  do vlastnictví statutárního 

města Přerova." 

 

 

3552/84/7/2018 Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 

ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o  ukončení smlouvy 

o smlouvě budoucí  darovací č. MMPr-SML/3141/2016 uzavřené dne  7.10.2016 mezi 

Realsant Real  a.s., se sídlem  Brněnská 38,  591 01 Žďár na Sázavou, IČ 27757803 jako 

budoucím dárcem, statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT 

s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako  investorem, ve 

znění přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí  - 

částí pozemků  p.č. 5290/105 o výměře cca 353 m2 a p.č. 5290/72 o výměře cca 97 m2 oba       

v k.ú. Přerov z vlastnictví THEIAEPSILON s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad 

Sázavou, IČ 04541570 do vlastnictví statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena 

smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi THEIAEPSILON s.r.o., se sídlem Brněnská 

126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570  jako budoucím dárcem, statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ 25343246  jako investorem. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku 

ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Obchodní         

a nákupní centrum Kasárna Přerov“, ve znění přílohy č. 2. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě          

o budoucí darovací smlouvě č. MMPr-SML/3133/2016 uzavřené dne 7.10.2016  mezi 

REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se 

předmět budoucí převodu rozšiřuje o část  pozemku p.č. 5290/117 o výměře cca  6 m2 v k.ú. 

Přerov, ve znění přílohy č. 3. 
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3553/84/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 971/33/3/2017 ze dne 

20.11.2017, kterým schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní 

pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku 

p.č. 6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 

6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy 

a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o zřízení věcného 

břemene - služebnosti uvedené v bodu 4 návrhu na usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6868/154 

ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 

220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a 

nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 2.290.000,-Kč včetně DPH, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti: 

 a)  stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve 

prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 

1222, IČ 70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako 

aktuálního vlastníka, jakož i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 

910/1, pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité 

věci) v k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost 

"A",  

 b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého 

pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle 

geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "B",  

 c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný 

pozemek ) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží 

L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017,  

 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

3554/84/7/2018 Nájem nemovité věci 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)  
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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, 

29 dnů, s účinností od 1.2. do 1.3.2018. Výše nájemného bude činit 286,-Kč (bez DPH). 

Účelem nájmu bude využití prostor pro rekonstrukci prostor pro 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. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

3555/84/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1048/17 v k.ú. 

Přerov v majetku HVB Leasing Czech Republic, s.r.o., Praha 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného 

osvětlení  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, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního kabelového 

vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 1048/17 v k.ú. Přerov v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6390-78014/2016, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 

Přerov  IČ 00301825. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi HVB Leasing Czech Republic, 

s.r.o., se sídlem Želetavská 1525/1, Michle 140 00 Praha 4, IČ 62917188, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov IČ 

00301825, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní  

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, IČ  65993390, jako 

investorem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 8.050,- Kč, včetně DPH, ve znění dle přílohy č. 1. Investor uhradí povinnému jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí 

správní poplatek za vklad. Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a 

znaleckého posudku. 

 

 

3556/84/7/2018 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a, IZ 8b) 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení vydání výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na dobu 5 let a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro provozovatele vozidla, Technické služby města Přerova, 

s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02, IČ: 27841090, za účelem svozu komunálního 

odpadu. 

 

RZ 6M34695 nákladní automobil MITSUBISCHI FUSO  8 550 kg 
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Trasa výjimky: Kratochvílova, Kainarova, Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Jateční, 

Mostní, Na Marku, Pivovarská, Horní nám., Spálenec, Pod Valy, Kozlovská, Wilsonova, Jiráskova. 

 

 

3557/84/7/2018 Smlouva o provozování sběrných dvorů a míst zpětného odběru mezi 

statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst zpětného odběru mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako provozovatelem 

sběrných dvorů a míst zpětného odběru. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Obsahem 

smlouvy bude závazek provozovatele přijímat bezplatně v pracovní dny pondělí až pátek v 

době od 7:00 – 17:00 hodin a v sobotu (s výjimkou státních svátků) v době od 8:00 do 16:00 

hodin od fyzických osob – občanů města Přerova odpad, který je uveden v důvodové zprávě a 

od všech fyzických a právnických osob výrobky, které jsou předmětem zpětného odběru dle 

ust. § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále závazek objednatele hradit provozovateli za provozování sběrných 

dvorů a míst zpětného odběru měsíčně odměnu ve výši součinu počtu hodin provozní doby 

každého sběrného dvora v měsíci a prokazatelných nákladů na provoz ve výši 186,00,- 

Kč/hodinu, která bude dále navýšena o platnou sazbu DPH. Účinností této smlouvy se ruší 

oběma smluvními stranami uzavřená smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného 

odběru ze dne 21.12.2011 (SD ul. Na Hrázi) a smlouva o provozování sběrného dvora a místa 

zpětného odběru ze dne 03.02.2014 (SD ul. Generála Fajtla). 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

3. svěřuje vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 

rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného 

odběru, a to ve věcech změny provozní doby a změny specifikace odpadů. 

 

 

3558/84/8/2018 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených a 

nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13, Základní školy Přerov, Trávník 27 

a Městské knihovny v Přerově, p.o., organizací zřízených  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: 31.1.2018 

 

3559/84/8/2018 MŠ Kouřílkova – uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce k části svěřené zahrady 

na pozemku p.č. 1981/38 ostatní plocha a zeleň v k.ú. Přerov o výměře 198 m2 mezi Mateřskou školou 

Přerov, Kouřílkova 2 jako půjčitelem a společností AJORODINKA mateřská škola, o.p.s., jako 
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vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena za účelem provozování venkovní plochy pro dětskou skupinu 

společnosti AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. na dobu určitou 5 let od data podpisu smlouvy o 

výpůjčce. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.1.2018 

 

 

3560/84/8/2018 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. - prodloužení 

smlouvy o nájmu a výpůjčce a smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 ze dne 

21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem, jejímž předmětem jsou nájem objektu        

k bydlení č.p. 2216, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, 

Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci 

specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka 

pozemku p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov.  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2018 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření dodatku smlouvy      

o nájmu a výpůjčce dle bodu 1 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření        

a podpisu, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- 

Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 

21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. 

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč na období od 01.09.2018 do 31. 08. 2019, 

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2018 do 15.10.2018 ve výši 33.333,- Kč 

a na období leden až srpen 2019 do 15.02.2019 ve výši 66.667,- Kč, 

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace  a jejich případných vratek do 31.08.2019. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2018 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila k jednání o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení v 

oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

žákům zapsaným do Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, v zařízeních školního stravování 
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zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako žákům základních škol 

zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 

31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na žáky zapsané do jmenované školy v jejím 

sídle či na pracovištích situovaných v Přerově. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2018 

 

 

3561/84/8/2018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje, že nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území ORP 

Přerov bude Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČ: 64631109, se sídlem Horní 

náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 26.1.2018 

2. schvaluje změnu spolufinancování projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro 

ORP Přerov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374 na 300.000,- Kč z rozpočtu 

statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 26.1.2018 

 

 

3562/84/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 46,01 m2, v domě č. p. 2148, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153,v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.S., za nájemné ve výši 2.066 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 08. 2018 s možností prodloužení. Podmínkou je 

uzavření dohody o ukončení nájmu k tomuto bytu se současným nájemcem. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše 126,59 m2, v domě č. p. 1696, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 916,v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J.K., za nájemné ve výši 5.686 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu zvláštního určeni  (1+0), o ploše 36,41 m2, v 

domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 3), s panem M.J., za nájemné ve výši 1.301 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu 
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určitou do 31. 08. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2018 

4. ruší usnesení č. 3321/80/9/2017 (bod č. 2) přijaté na 80. schůzi Rady města Přerova konané 

dne 2. 11. 2017. 

 

 

3563/84/9/2018 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,56 

m2, v domě č. p. 1828, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924,  v k. ú. 

Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní D.M., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 

přílohy č. 1, na dobu určitou od 26. 1. 2018 do 30. 4. 2018 s možností prodloužení.  Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal, Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 26.1.2018 

 

 

3564/84/9/2018 Zřízení Veřejné služby statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení veřejné služby za účelem obsluhy v Městském sociálním šatníku 

provozovaném oddělením sociální prevence a pomoci a zřízení veřejné služby za účelem 

údržby zeleně v zahradě přináležející k objektu bývalé mateřské školky v Žeravicích, Pod 

Lesem 48, č.p. 184. Jedná se o pozemky p. č. 198, 203 a 416 o celkové ploše 432 m2. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 1.3.2018 

2. pověřuje náměstky primátora Bc. Tomáše Navrátila a Pavla Košutka podáním žádosti o 

organizování veřejné služby uvedené v bodě 1 tohoto usnesení a uzavření smlouvy o 

organizování této veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Úřadem práce ČR. 

 

3. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou a vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslava Dohnala a jimi určené osoby k 

vedení evidence docházky vykonavatele veřejné služby. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.3.2018 

4. pověřuje tajemníka magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha a jím určené osoby k 

podání žádosti o příspěvek na ochranné pomůcky a vedení evidence vykonavatelů veřejné 

služby. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 30.3.2018 
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3565/84/10/2018 Program prevence kriminality 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje tři projekty z oblasti prevence kriminality, a to: 

 1. Přerov - asistent prevence kriminality 2018 - 2020 

 2. Přerov - domovník - preventista 2018 - 2020 

 3. Přerov - modernizace MKDS 3. etapa 2018 

 

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou součást 

žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2018 dle zásad Ministerstva vnitra ČR. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 26.1.2018 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádosti o 

projekty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh 

(Bezpečnostní analýza PČR, souhlasné stanovisko PČR k modernizaci MKDS, dotazníkové 

šetření APK apod.) prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový 

portál žádosti. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 7.2.2018 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerovanou a podepsanou žádost statutárním 

zástupcem žadatele a opatřenou razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) k odeslání 

žádosti do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.2.2018 

 

 

3566/84/10/2018 Soutěž Do práce na kole 2018 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova jako městského organizátora 

do soutěže „Do práce na kole 2018“. 

 

 

 

3567/84/10/2018 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2017 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vstupní informaci o průběhu Přerovských 

vánočních trhů 2017. 

 

 

3568/84/10/2018 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č……/2018, kterým se mění vnitřní předpis 

č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
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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, vnitřního předpisu č. 19/2017, vnitřního předpisu č. 22/2017 a vnitřního předpisu č. 23/2017,  

a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

3569/84/10/2018 Návrh na udělení čestného občanství 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova udělit v souladu        

s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn        

a doplňků, čestné občanství panu Paulu Rausnitzovi u příležitosti jeho 90. narozenin - za záchranu       

a šíření dobrého jména Meopty Přerov v celém světě a za jeho vřelý vztah k městu Přerovu. 

 

 

3570/84/10/2018 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 

vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 

dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část 

sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a 

zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2.poschodí o celkové 

výměře 955,30 m2. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka vyhlášením výběrového řízení - záměru nájmu prostor sloužících podnikání 

v budově občanské vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory 

restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část sklepů včetně šaten pro personál, kavárna 

včetně příslušenství a zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2. poschodí o celkové 

výměře 955,30 m2, v rozsahu dle příloh, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, na 

internetových stránkách příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

jedenkrát v tisku - deník Olomoucký kraj/Přerovský  a Hranický deník. 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka ke komplexnímu zabezpečení výběrového řízení a k podpisům všech 

dokumentů, souvisejících s předmětným výběrovým řízením, včetně případného zrušení 

výběrového řízení, 

 

3. ustanovuje komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

Mgr. Jaroslav Macíček (náhradník Ing. Dagmar Vrbovská), Bc. Tomáš Navrátil (náhradník 

Mgr. Vladimír Puchalský), Ing. Petr Měřínský (náhradník Ing. Petr Vrána),  

administrace: Ing. Daniela Novotná (náhradník Zdeněk Daněk), 
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4. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením nájemní 

smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako 

pronajímatelem a vybraným zájemcem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

3571/84/10/2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami 

vznesenými na 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 12.2.2018 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

3572/84/11/2018 Podnět člena Rady města Přerova Ing. Jiřího Kohouta 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s prodloužením lhůty týkající se usnesení Rady města 

Přerova ze dne 21.9.2017 číslo 3193/77/10/2017 - "Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího 

rozvoje MAN v rámci rozvoje projektu IOP 09" do 31.3.2018. 

Odpovídá: Ing. Jiří Kohout 

Termín: 31.3.2018 

 

V Přerově dne 25. ledna 2018 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. arch. Jan Horký 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 


