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ZÁPIS 

 

 

z 85. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2018 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský 

4.3 Uzavření smlouvy o spořícím účtu pro veřejný sektor se Sberbank 
CZ, a. s.  

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

5.2 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 2. etapa Ing.arch.Horký 

5.3 Vyjádření k námitkám v územním řízení na stavbu „Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba“ 

p.Košutek 

5.4 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s 
restaurací, ul.Polní, Přerov“. 

p.Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 
– zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu 
Kojetínská 1831, Přerov“  

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov – částí  pozemků  p.č. 
6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr  statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 2573/1 a 
pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v 
k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 6850/1, p.č. 
6850/4 a p.č. 6850/5, vše v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 , p.č. 
589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5 , vše v k.ú.  
Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 



2 

 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova části  pozemku p.č. 2883/28 
v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 
510/9 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., Přerov. 
Záměr statutárního města – převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 a 
pozemku p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České 
republiky – Státní pozemkový úřad Praha 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 
pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, 
pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části 
p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 
204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v 
majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.4.2 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova. p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 
prostoru 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 
Přerova  

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 
– změna usnesení 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
-  prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. 
Přerov (Palackého 19)  

p. Košutek 

7.12.1 Podlimitní zakázka – zhotovení kovaného kříže obětem masakru 
na Švédských šancích 

p. Košutek 

7.13.1 Prominutí úroku z prodlení  Ing. Měřínský 

7.13.2 Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními 
byty 

p. Košutek 

7.13.3 Provozní řád úřadoven, kulturních domů, dělnického domu a 
hasičských zbrojnic v místních částech Přerova včetně podmínek 
užívání 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 
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8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci při naplňování 
cílů a uplatňování výstupů projektu Příprava Místního akčního 
plánu vzdělávání pro ORP Přerov a souhlas s finální verzí MAP 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". Ing. Měřínský 

10.2 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti primátor  

10.3 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) primátor 

10.4 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. Petr Vrána, Ing. Hana Mazochová,     

Ing. arch. Jan Horký, Ing. Vladimír Holan, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová, p. Neuls  

 

 

Omluveni:        

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 85. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 8. února  2018  

ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních. Rada města byla 

schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

3573/85/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 85. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. února 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 85. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 85. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Navrhovatel náměstek primátora Košutek navrhl neprojednávat materiál 5.4 „Výjimka z územního 

opatření o stavební uzávěře – „Hotel s restaurací, ul. Polní, Přerov“ a předsedající primátor         

Mgr. Puchalský navrhl neprojednávat materiál 7.13.2 „Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o 

hospodaření s obecními byty“. 

Dále primátor Mgr. Puchalský informoval, že na 14:00 hodin je přizvána k projednání materiálu 8.1 

„Hodnocení práce ředitelů“ ředitelka ZŠ Trávník, Přerov Mgr. Kamila Burianová. 

 

 

Hlasování o ověřovatelce: jednomyslně 11 pro 

 

Hlasování o úpravě v programu:  jednomyslně 11 pro 

 

Hlasování o celém upraveném programu:  jednomyslně 11 pro 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3574/85/4/2018 Rozpočtové opatření - převody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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3575/85/4/2018 Rozpočtové opatření č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

3576/85/4/2018 Uzavření smlouvy o spořícím účtu pro veřejný sektor se Sberbank CZ, 

a. s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov jako klientem a 

Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00  Praha 5-Jinonice, IČ 25083325, jako 

bankou, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov 

jako klientem a Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00  Praha 5-Jinonice, IČ 

25083325, jako bankou, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 28.2.2018 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

3577/85/5/2018 Využití hotelu Strojař 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Vrána, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  revokuje své usnesení č. 3511/83/5/2018 z 83. schůze ze dne 11. ledna 2018, kterým podala 

návrh Zastupitelstvu schválit zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových 

dokumentací, které budou následovat po uspořádání architektonicko - urbanistické soutěže 

"Využití hotelu Strojař" na 8 mil. Kč vč. DPH a podala návrh Zastupitelstvu schválit 

rozpočtové opatření. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova projednat variantu I i variantu II navrženého 

usnesení: 
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VARIANTA  I. 

 

1. schválit revokaci bodu 4, usnesení ZM č. 672/23/6/2016 ze dne 12.12.2016, kterým uložilo 

Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou 

ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky schválení záměru 

zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky soutěže předložit k projednání na 

Zastupitelstvu města Přerova 

 

2. schválit pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem "Využití hotelu Strojař" bez 

vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci a 

regulační plán. 

 

3. schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

279 150,3 * + 3 292,0 282 442,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  025 Projektové dokumentace (investice) 12 330,3* + 3 292,0 15 622,3  

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. schválit zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových dokumentací, které budou 

následovat po uspořádání architektonicko - urbanistické soutěže "Využití hotelu Strojař" na 8 

mil. Kč vč. DPH. 

 

2.  schválit rozpočtové opatření 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

279 150,3 * + 8 000,0 287 150,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  025 Projektové dokumentace (investice) 12 330,3 * + 8 000,0 20 330,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

Diskuse se týkala projednání obou variant a Ing. Holan podal protinávrh, aby Zastupitelstvu města 

byla předložena k projednání pouze varianta II. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Holana – pouze varianta II: 2 pro (Ing. Holan, Ing. Kohout), 9 se 

zdrželo 

 

Hlasování o předloženém návrhu na usnesení: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan) 
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3578/85/5/2018 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 2. etapa 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje hodnocení architektonicko-urbanistických návrhů 

regenerace panelového sídliště Budovatelů, 2. etapa dle důvodové zprávy, na základě kterého se návrh 

společnosti Circulos Meos, s.r.o., Erbenova 270/2, Olomouc, IČ: 27828883 umístil na 1. místě; návrh 

společnosti ellement architects s.r.o., Vysoká 1029, Zlín, IČ: 05274885 se umístil na 2. místě a návrh  

společnosti StudioPAB s.r.o., 28.října 462/5, Olomouc, IČ: 03915221 se umístil na 3.místě. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký) 

 

 

3579/85/5/2018 Vyjádření k námitkám v územním řízení na stavbu „Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyjádření statutárního města Přerova k námitkám 

občanského sdružení Krajina Dluhonice, z. s., uplatněným v Územním řízení na stavbu „Rekonstrukce 

žst. Přerov, 2. stavba“ dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

5.4/85/5/2018 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s restaurací, 

ul.Polní, Přerov“. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

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 “Hotel s 

restaurací, ul.Polní, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 6590/9 v katastrálním území Přerov (dle 

důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

VARIANTA  II. 

nepovoluje 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 “Hotel s 
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restaurací, ul.Polní, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 6590/9 v katastrálním území Přerov (dle 

důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Materiál byl navrhovatelem náměstkem primátora Košutkem stažen z projednávání. 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

3580/85/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ -  

zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného 

zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Externí zajištění 

činnosti městského architekta“, zahájené v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, z důvodu neobdržení 

nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000004 

na služby „Externí zajištění činnosti městského architekta“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000004 na služby s názvem „Externí zajištění činnosti městského architekta“,             

v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 

předpisu č. 16/2016, 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Mgr. Vladimír Puchalský zástupce zadavatele nebude jmenován zástupce zadavatele 

Ing. Pavel Gala věcný gestor nebude jmenován věcný gestor 

Ing. arch. Zdeňka 

Vydrová 

odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

nebude jmenován odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

JUDr. Jiří Plos odborník - právní 

specialista 

nebude jmenován odborník 

        

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová 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, 
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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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

3581/85/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 

1831, Přerov“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku s názvem „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

PŘESTÁVKA: 13:55 – 14:00 hodin 

 

 

 
 

Na jednání Rady města byly přizvány k projednání materiálu 8.1 „Hodnocení práce ředitelů“ 

ředitelka ZŠ Trávník, Přerov Mgr. Kamila Burianová a vedoucí Odboru sociálních věcí a školství   

Mgr. Romana Pospíšilová. 

 

 

3602/85/8/2018 Hodnocení práce ředitelů  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Kamily Burianové, ředitelky Základní školy 

Přerov, Trávník 27, dle důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.4.2018 

2. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést 

hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací: 

 

 Marie Hálová, ředitelka organizace Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8,    

 Bc. Marie Netočná, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Komenského 25, 

 Bc. Dana Trnkalová, ředitelka organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, 

 Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, 

 Ivana Zdařilová, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14, 

 Zdeňka Studená, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5,  

 Bc. Hana Ondrášová, ředitelka organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.  
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.4.2018 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

Z jednání Rady města odešly Mgr. Burianová a Mgr. Pospíšilová. 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

 

3582/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a 

p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov 

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 - částí  pozemků  p.č. 6651/1 zahrada o 

výměře cca 92 m2 a p.č. 6651/ 6 zahrada o výměře cca 61 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3583/85/7/2018 Záměr  statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí  v majetku 

statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 

2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov  - směnu části pozemku 

p.č. 2573/1 trvalý travní porost o výměře cca  200 m2 a pozemku p.č. 2573/7 zastavěná plocha a 

nádvoří  o výměře 13 m2 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov za  pozemek p.č. 

6497/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví J.O. 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3584/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 542/3 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 93 m2  v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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3585/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 6850/1, p.č. 

6850/4 a p.č. 6850/5, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje  schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod 

pozemků p.č. 6850/1 o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 o výměře 1939 m2 a p.č. 6850/5 o výměře 3949 

m2, vše vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené a vše v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh, a to NESCHVÁLIT záměr. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 6 pro (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek,      

Ing. Vrána, Ing, Holan, p. Neuls), 1 se zdržel (Ing. Kohout), 4 proti (Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, 

Ing. Mazochová, Ing. arch. Horký) 

 

 

3586/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za 

pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 

588/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky  p.č. 593/3 ost. plocha , ost. komunikace 

o výměře 59 m2 a p.č. 593/4 ost. plocha, jiná plocha  o výměře 11 m2 , oba v  k.ú. Újezdec u Přerova 

ve vlastnictví I.Z. a pozemek p.č. 593/5, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 36 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve společném jmění manželů J. a J. Z. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3587/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova části  pozemku p.č. 2883/28 v 

k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 v 

k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., Přerov. Záměr 

statutárního města – převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku p.č. 510/18 

oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový 

úřad Praha 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 

2883/28 ost. plocha o výměře cca 450 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov za pozemek p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2 a id. podíl ¾  pozemku p.č. 510/9 
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ost. plocha   o výměře 902 m2  oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., se 

sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města  - id. podíl ¼  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  o výměře 902 m2 , p.č. 

510/18 ost. plocha o výměře 278  m2 , oba  v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky – 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 s, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3588/85/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 3455/82/7/2017 ze dne 14.12.2017, kterým schválila záměr statutárního 

města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) o 

celkové výměře 184,06 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových 

stránkách statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v 

k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 184,06 m2. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3589/85/7/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 

pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

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

převod úseku stávající silnice I/55 v délce cca 0,773 km v Přerově-Předmostí, od km cca 17,100 

provozního staničení k 1.7.2015 v místě budoucí okružní křižovatky s přeložkou silnice II/150 ve 

směru od Rokytnice do km 17,873 v místě křížení stávající silnice I/55 s prodloužením ulice 1. května 

v Přerov-Předmostí, jehož součástí budou m.j. stavební objekty SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory - 

Přerov a SO 201 Most na silnici I/55 přes D1 vybudované v rámci stavby D1 0137 Přerov-Lipník nad 

Bečvou, kterými stávající silnice I/55 bude nově křížit trasu dálnice D1 a pozemků zastavěných 

převáděným úsekem stavby silnice - část p.č. 528/20 a p.č. 627/1 oba v k.ú. Předmostí z majetku 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 

546/56 do majetku statutárního města Přerova a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve 

znění dle přílohy č. 1. 
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Ing. arch. Horký podal protinávrh, a to NESCHVÁLIT bezúplatný převod. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 4 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, Mgr. 

Netopilová, Ing. Mazochová), 6 se zdrželo (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána,   

Ing. Holan, p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Kohout) 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 9 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 1 nepřítomen         

(Ing. Kohout) 

 

 

3590/85/7/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví Ing. P.N.  do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou          

460 000,- Kč ve znění dle přílohy č. 1, za předpokladu finančního krytí. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví Ing. P.N.  do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu 667 000,- Kč 

ve znění dle  přílohy č. 2, za předpokladu finančního krytí. 

 

VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví Ing. P.N.  do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení týkajícího se převodu nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. 

Předmostí z vlastnictví Ing. P.N.  do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Primátor Mgr. Puchalský oznámil, že z důvodu střetu zájmu v projednávané věci nebude hlasovat. 

Navrhovatel Košutek doporučil variantu III., Mgr. Netopilová podala protinávrh na variantu II a   

Ing. Mazochová podala protinávrh na variantu I. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – varianta I: 1 pro (Ing. Mazochová), 3 proti (p. Košutek, 

Ing. Měřínský, p. Neuls), 6 se zdrželo (Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan, Ing. Kohout, Mgr. 

Netopilová, Ing. arch. Horký), 1 nehlasoval (Mgr. Puchalský) 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové – varianta II: 5 pro (Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil,    

Ing. Vrána, Ing. Kohout, p. Neuls), 4 proti (p. Košutek, Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. arch. 

Horký), 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 nehlasoval (Mgr. Puchalský) 

 

Hlasování o variantě III, kterou doporučil navrhovatel Košutek: 4 pro (p. Košutek, Ing. Měřínský, 

Ing. arch. Horký, Ing. Holan), 3 proti (Ing. Mazochová, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout), 3 se zdrželi 

(Bc. Navrátil, Ing. Vrána, p. Neuls), 1 nehlasoval (Mgr. Puchalský) 
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3591/85/7/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 5098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2374 m2  a pozemku p.č. 

5098/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2 oba v k.ú. Přerov  z vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 do vlastnictví 

statutárního města Přerov, ve znění přílohy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Bc. Navrátil) 

 

 

3592/85/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 

2294/2, p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 2653/68/8/2017 ze dne 27.4.2017, který schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemků 

p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o 

výměře 1.247 m2,  p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

2.  ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení - 

společnosti DA Corporation s.r.o, se sídlem Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, IČ 01922831, 

účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 2294/6 v k.ú. Přerov uvedeném v bodu 5 

návrhu na usnesení. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - 

úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 

2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační 

plocha o výměře cca 1000 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 

1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) za účelem poskytování registrované sociální služby 

Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické 

duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela 

odkázaných na pomoc jiné osoby, po dobu minimálně 15 let. 
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5.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - 

úplatný převod části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 300 m2 v 

k.ú. Přerov. 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 2653/68/8/2017 ze dne 27.4.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemků 

p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o 

výměře 1.247 m2,  p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

2.  ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení - 

společnosti DA Corporation s.r.o, se sídlem Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, IČ 01922831, 

účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - 

úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 

2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační 

plocha o výměře cca 1000 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 

1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem 

poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou 

skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

Navrhovatel Košutek předložil nový návrh usnesení. 

 

Hlasování o novém znění usnesení: jednomyslně 11 pro 

 

 

3593/85/7/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1 ostatní plocha o výměře 371 m2, p.č. 208/1 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 282 m2, části pozemku  p.č. 2155/1 ostatní plocha geometrickým plánem č. 6535-

35/2017 označenou jako pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. 

plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7 

ostatní plocha geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 

2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně 

příslušné sazby DPH ve prospěch statutárního města Přerova ve znění dle přílohy č.1. 
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Hlasování: 9 pro, 2 proti (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová) 

 

 

3594/85/7/2018 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 

pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, která bude upřesněna  geometrickým plánem, o 

celkové výměře cca 105 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 37 ost. 

plocha v k.ú. Přerov, která bude upřesněna  geometrickým plánem, o celkové výměře cca 119 m2 ve 

spoluvlastnictví (každý id. 1/2) T.K. a J.N. a uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě ve znění 

dle přílohy. 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3595/85/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 

prostoru 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.12.2014 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a RNDr. L.L.,  jako nájemcem na prostor 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 (úřadovna Na návsi 40) o výměře 129,6 m2, ve znění 

dle přílohy.   

 

Dodatek č. 1 se týká účelu nájmu, původní účel nájmu cvičení Pilates, pouze v pondělí v době od 

18:30 hodin do 19:30 hodin,  se rozšíří o cvičení jógy, pouze ve čtvrtek v době od 19:30 hodin do 

20:30 hodin, a to vždy v průběhu měsíců leden až duben a září až prosinec kalendářního roku. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

 

3596/85/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 

Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN a s tím spojeného 

omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

156 v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

    

 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 

Přerovem, jako povinným z věcného břemene, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene a ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, jako 

investorem ve znění dle přílohy č. 1. 

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 270-412-32/2016, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena 

na základě znaleckého posudku ve výši 10.138,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí správní poplatek za 

vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2018 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

 

3597/85/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 

statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova – 

změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. mění usnesení Rady města Přerova č. 2906/72/7/2017 přijaté na 72. schůzi dne 22.6.2017, 

kterým schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  zřízení a provozování kanalizace k 

tíži pozemků v k.ú.Přerov,  k.ú. Dluhonice  a  k.ú. Kozlovice u  Přerova tak, že nově zní takto: 

 

Rada města Přerova schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační potrubí a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v právu oprávněného vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky a 

stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo 

zlepšením výkonnosti případně likvidaci tohoto kanalizačního potrubí k tíži pozemků: 

 

- p.č. 7103/2, p.č.7103/4, p.č. 1006/8, p.č. 2579, p.č. 6966 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 6164-47/2015, č. 6274-83/2015, č. 6249-76/2015; 

 

- p.č. 1020/2, p.č. 874/5, p.č. 297/13, p.č. 1082/2 vše v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 341-59/2015, č. 337-48/2015, č. 336-46/2015, č. 401-86/2017; 

 

- p.č. 302/1, p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 548/1, p.č. 587/2,  p.č. 16, p.č. 17/1, p.č. 62/1, p.č. 62/6, 

p.č. 62/8, p.č. 62/9, p.č. 62/11, p.č. 62/12, p.č. 62/21, p.č. 62/22, p.č. 62/23, p.č. 62/24, p.č. 80, 
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p.č. 586/1, p.č. 649/13, p.č. 2/1, p.č. 51/7, p.č. 208/1, p.č. 51/4, p.č. 51/6, p.č. 58/1, p.č. 588/7, 

p.č. 590/1, p.č. 590/2, p.č. 172/1, p.č. 172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/8, p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 

208/2, p.č. 79/1, p.č. 582/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu geometrických plánů č. 

662-21/2016, č. 658-7/2016, č. 663-22/2016, č. 657-6/2016, č. 656-4/2016, č. 650-69/2015, č. 

652-71/2015, č. 661-20/2016, č.688-88/2017, č.686-83/2017, č. 689-89/2017, 

 

ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 

z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizacemi Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 

neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2186/49/16, ve výši 146.380 ,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH, ve znění dle přílohy č. 1.  Oprávněný uhradí povinnému 

jednorázovou úhradu 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2018 

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

1. návrhu usnesení  a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3598/85/7/2018 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov 

(Palackého 19)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 19)  do podnájmu pro 

společnost ART ECON – Střední škola s.r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, IČ 

25500783, když nájemcem je společnost DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Palackého 1380/19, IČ 60734540. Účelem podnájmu bude využití prostor pro provozování 

studijního oboru 82-41-M/05 Grafický design. 

 

2. souhlasí s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 19) do podnájmu pro 

společnost Vyšší odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Palackého 1380/19, IČ 25373609, když nájemcem je společnost DELTA Morava, s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540. Účelem podnájmu bude využití 

prostor pro provozování denního studijního oboru 39-41-N/01 Bezpečnost a krizové řízení, 37-

41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-N/03 Marketing a  

dálkového studijního oboru 63-41-N/03 Marketing, 68-41-N/01 Sociálně právní činnost. 

 

3. souhlasí s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 19) do podnájmu pro 

společnost Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 25382098, když nájemcem je společnost 

DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540. Účelem 

podnájmu bude využití prostor pro provozování denního studijního oboru 63-41-M/01 
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Ekonomika a podnikání, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika 

dopravy, denního a dálkového studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1. až 3. návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

8.6.2005, ve znění dodatků č.1 ze dne 18.6.2009, č. 2 ze dne 14.7.2009 a č. 3 ze dne 

19.12.2013, na budovu občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 24,  na pozemek p.č. 24 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.567 m2 a  

na část pozemku p.č. 25 ost. pl., sportoviště o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov (Palackého 19) 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností DELTA 

Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540, jako nájemcem, 

ke dni 30.6.2018. 

 

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

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Navrhovatel Košutek předložil nový návrh usnesení. 

 

Hlasování o novém znění usnesení: jednomyslně 11 pro 

 

 

3599/85/7/2018 Podlimitní zakázka – zhotovení kovaného kříže obětem masakru na 

Švédských šancích 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadání podlimitní zakázky malého rozsahu na zhotovení kovaného kříže obětem 

masakru na Švédských šancích s předpokládanou hodnotou ve výši 300.000,- Kč a termínem 

plnění do 10.6.2018  formou výzvy jednomu dodavateli, panu Jiřímu Jurdovi, umělecké 

kovářství a zámečnictví. 

 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb pana Ing. Miloslava 

Dohnala k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení, včetně podpisu 

smlouvy o dílo v případě zajištění finančních prostředků. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský doporučil vypustit z bodu 2 usnesení „v případě zajištění finančních 

prostředků“.  

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3600/85/7/2018 Prominutí úroku z prodlení  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 



20 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na úroku z prodlení v  

částce 211.000,00 Kč za panem F.Š., bývalým nájemcem nebytové prostory č. v objektu č.p.2822, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov, 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na úroku z prodlení v  

částce 211.000,00 Kč za panem F.Š., bývalým nájemcem nebytové prostory č. v objektu č.p.2822, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov, 

 

 

VARIANTA  III. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit prominutí 4/5 pohledávky na poplatku z 

prodlení v  částce 168.800,00 Kč, tj. 4/5 z částky 211.000,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající 

částky 42.200,00 Kč, za panem F.Š., bývalým nájemcem nebytové prostory č. v objektu č.p.2822, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel Ing. Měřínský doporučil variantu III., Ing. arch. Horký podal protinávrh na variantu I. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého – varianta I: 5 pro (Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, 

Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan) 

 

Hlasování o variantě III., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: jednomyslně 11 pro 

 

 

7.13.2/85/7/2018 Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními byty 

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

3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění dle přílohy č. 1. Vnitřní 

předpis nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2018. 

 

 

Materiál byl stažen z projednání. 

 

3601/85/7/2018 Provozní řád úřadoven, kulturních domů, dělnického domu a 

hasičských zbrojnic v místních částech Přerova včetně podmínek 

užívání 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje provozní řád užívání nebytových prostor úřadoven, 

kulturních domů, dělnického domu a hasičských zbrojnic v místních částech Přerova a v části Přerov I 

– Město dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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PŘESTÁVKA: 15:25 – 15:35 hodin 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3603/85/8/2018 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Mateřské školy 

Přerov, Kratochvílova 19 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřská školy, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14 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: 28.2.2018 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3604/85/8/2018 Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci při naplňování cílů a 

uplatňování výstupů projektu Příprava Místního akčního plánu 

vzdělávání pro ORP Přerov a souhlas s finální verzí MAP 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci při naplňování cílů a uplatňování 

výstupů projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov a souhlasí s 

finální verzí MAP, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374, 

Odpovídá: Bc. T. Navrátil 

Termín: 9.2.2018 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu přílohy Memoranda o 

vzájemné spolupráci s názvem Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci při 

naplňování cílů a uplatňování výstupů projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání 

pro ORP Přerov a souhlas s finální verzí MAP. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

 

3605/85/9/2018 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 č. 45 (2+1), o ploše 42,39 m2, v domě č. p. 2534, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.N., za nájemné ve výši 2.116 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 28,35 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní K.V., za nájemné ve výši 1.415 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 46,81 m2, v domě č. p. 1828, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 924,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní K.G., za nájemné ve výši 2.102 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od  29.01.2018  do 30.09.2018 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu zvláštního určeni č. 79 (1+1), o ploše 52,97 

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, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s manželi Z. a M.Z., za nájemné ve výši 1.893 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude 

uzavřena za podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2018 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Husova 9, s panem 

J.M. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Kojetínská 1830/30, 

s paní A.G. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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10. RŮZNÉ 

 

 

3606/85/10/2018 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a 

ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2018 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.3.2018 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

3607/85/10/2018 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

stanov akciové společnosti založené statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Teplo Přerov 

a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, takto: 

 

1. V čl. V oddíl A se doplňuje nový odstavec 5 ve znění:  

  

„Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady dále náleží 

a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce na částku vyšší než 

10.000.000,- Kč, kde společnost bude dlužníkem (vydlužitelem) 

b) udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo získání majetkové účasti v 

jiných obchodních společnostech.“ 

 

 

2. V čl. VI se první věta ve znění: 

  

„Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.“ 

 

nahrazuje větou ve znění: 

 

„Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo   

místopředseda představenstva.“ 

 

3. V čl. VIII se vypouští druhá věta bez náhrady. 

  

V ostatním se text stanov společnosti nemění. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 
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3608/85/10/2018 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kotoru (Černá Hora) 

delegaci statutárního města Přerova ve složení: náměstek primátora Mgr. Petr Měřínský a tajemník 

Mgr. Petr Mlčoch. Cesta se uskuteční ve dnech  10. - 12. 2. 2018 při příležitosti stého výročí vzpoury 

v boce Kotorské a stého výročí úmrtí Františka Rasche. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

3609/85/10/2018 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření a podpisu smluv o 

zajištění reklamy mezi statutárním městem Přerovem a partnery reprezentačního plesu města 

Přerova, jejichž účelem bude propagace partnerů na plese, 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému informovat radu o uzavřených 

smlouvách  o zajištění reklamy dle bodu 1 usnesení. 

Odpovídá: Ing. Petr  Měřínský 

Termín: 22.3.2018 

Hlasování: jednomyslně 11 pro 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 
 

 

náměstek primátora Pavel Košutek 

 informace týkající se exkurze na stavbě kanalizačního sběrače Na Hrázi 

 

 

Ing. Hana Mazochová 

 informace týkající se petice na zvýšení odměn členů volebních komisí 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 85. schůzi Rady města Přerova konanou dne 8. února 2018                  

v 16.00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 8. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                           Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova          členka Rady města Přerova 


