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ZÁPIS 

 

z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 22. března 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh Komise pro otevřenou radnici Bc. Navrátil 
p. Švadlenka 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Jitku Bláhovou, se sídlem Pod Pekařkou 1186/15, 140 
00 Praha - Podolí, IČ: 14787725, na podporu konání Benefičního 
Galavečera v kostele Očistění panny Marie v Dubu nad Moravou. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 
Novosadka“. 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 
Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř.17. 
listopadu, Přerov“ –rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/3097/2017, číslo smlouvy zhotovitele 170509-VR na realizaci 
stavby „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 
plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 

Ing. Měřínský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 
2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
využití předkupního práva k pozemku p.č. 643 v k.ú. Čekyně. 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 44) 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - části kanalizačního řadu na  pozemku p.č. 1017  a  p.č. 
1141 v k.ú.  Dluhonice  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.5.2 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)  

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.7.1 Zrušení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k 
tíži pozemku p.č. 49 v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – na 
pozemcích  p.č. 2883/28 a p.č. 5307/84  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

Ing. Měřínský 

7.12.2 Realizace systému měření rychlosti a správy dopravních 
přestupků na křižovatce Hulínská – Lověšice v obou směrech, v 
místní části Lýsky v obou směrech a na ulici Grymovská v 
Kozlovicích. 

p. Košutek 

7.12.3 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, 
koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019  

Ing. Měřínský 
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7.13.1 Přímé zadání zakázky na stavebně technické a geologické 
posouzení objektu Trávník 1117/30, Chemoprojekt 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, náhrada za 
stávající byt 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2018/2019  

Bc. Navrátil 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2018  

Bc. Navrátil 

8.3 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.5 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – vzdání se pracovního místa 
ředitele – materiál na stůl 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  Bc. Navrátil 

9.3 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

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

primátor 

10.2 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2017 primátor 

10.3 Podněty a připomínky z 37. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Hana Mazochová, Ing. 

Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

C.  Omluveni:   

     

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

    

   

 

E.  Hosté:   

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 88. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 22. března 2018 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 

města Přerova.  

Přijde později:  Ing. Petr Vrána. 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 



5 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

3695/88/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 88. schůze Rady města 

Přerova konané dne 22. března 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 22. března 2018 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            

88. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

Na jednání rady se dostavil v 13.01 hodin Ing. Vrána – je přítomno 11 radních. 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu byl navržen náměstek primátora Bc. Navrátil. 

Hlasování o ověřovateli: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

3696/88/3/2018 Návrh Komise pro otevřenou radnici 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora   

a Martin Švadlenka, předseda Komise pro otevřenou radnici.  

 

Rada města Přerova po projednání ukládá ředitelce Sociálních služeb města Přerova paní Bc. Janě 

Žouželkové, aby ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici řešila možnost  náměstkovi Tomáši 

Navrátilovi, zabývat se možností zpřístupnění free wifi bez datového či časového omezení v klubovně 

DPS Trávník do doby, než bude klubovna DPS dovybavena PC/hardwarem tak, aby bylo možno 

audiovizuálně propojit PC s TV. Tímto způsobem také dovybavit společenské místnosti všech DPS. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 30.04.2018 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

- Dal protinávrh: uložit ředitelce Sociálních služeb města Přerova paní Bc. Janě Žouželkové, 

aby ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici řešila možnost … Termín: 30.6.2018 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

- Dal protinávrh: termín 30.4.2018 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (termín 30.4.2018): 11 pro jednomyslně. 

 

 

Hlasování o protinávrhu primátora (uložit ředitelce Sociálních služeb města Přerova paní Bc. Janě 

Žouželkové, aby ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici řešila možnost …): 11 pro 

jednomyslně. 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3697/88/4/2018 Rozpočtové opatření č. 6 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3698/88/4/2018 Dotace pro Jitku Bláhovou, se sídlem Pod Pekařkou 1186/15, 140 00 

Praha - Podolí, IČ: 14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očistění panny Marie v Dubu nad Moravou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Jitka Bláhová, se sídlem 

Pod Pekařkou 1186/15, 140 00 Praha - Podolí, IČ:14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očištění panny Marie v Dubu nad Moravou. Veřejnoprávní smlouva 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

190,8 * - 5,0 185,8 
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3392 110 Zájmová činnost v kultuře 200,0 + 5,0 205,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

3699/88/5/2018 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 

Novosadka“ 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nebere na vědomí  bere na vědomí zahájení řízení o výjimce 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 “Penzion Novosadka“, situovanou na pozemku parc.č. 731 v katastrálním území Přerov 

(dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. nepověřuje  pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech 

úkonů v řízeních ve věci výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

- Dal protinávrh: bod 1. usnesení – nebere na vědomí … 

   bod 2. usnesení – nepověřuje … 

 

 

Hlasování o protinávrhu primátora: 7 pro, 1 proti (p. Neuls), 3 se zdrželi (Ing. Holan, Ing. 

Mazochová, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3700/88/6/2018 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 

Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

– oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“, dle 

příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-

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

vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG CS a.s., Oblast střed, Holická 29, 771 49  Olomouc 60838744 

3. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov 47155558 

4. BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava 02189330 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc 48035599 

 

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 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

RNDr. Ludmila 

Landsmannová 

Zástupce místní části 

Přerov XII-Žeravice 

Tomáš Zaoral Zástupce místní části 

Přerov XII-Žeravice 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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3701/88/6/2018 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř. 17. listopadu, 

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 „Rozšíření veřejného 

osvětlení v ul. tř. 17. listopadu, Přerov“, 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 „Rozšíření 

veřejného osvětlení v ul. tř. 17. listopadu, Přerov“, je účastník výběrového řízení OPLUŠTIL - 

STAVBY elektromontáže s.r.o., Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 

04974000, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která splňuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o., Chelčického 1131/29, Hodolany, 

779 00 Olomouc, IČ 04974000, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř. 17. listopadu, Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit 489.922,00 Kč bez DPH, tj. 592.805,62 Kč vč. DPH. 

 

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

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva 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 smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3545/84/6/2018 ze dne 25. ledna 2018. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3702/88/6/2018 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 

odpadů“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 

provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 



10 

 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Trávník – rekonstrukce 

rozvodů ÚT, vody a odpadů“, 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností T&M zadavatelská společnost s.r.o., Bartošova 1729/9, 750 02 Přerov, IČ 

06378242. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3703/88/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/3097/2017, číslo smlouvy zhotovitele 170509-VR na realizaci 

stavby „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 

plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/3097/2017, 

číslo smlouvy zhotovitele 170509-VR, ze dne 31.8.2017, na realizaci stavby „Oprava a 

doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

Penčicích“, se zhotovitelem GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – 

Bubeneč, IČ 60464496, dle přílohy č. 4. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu 

plnění (méněpráce a vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 227.649,29 Kč 

bez DPH z původní ceny 2.433.005,56 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 

2.660.654,85 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 bude uzavřen za předpokladu finančního krytí akce.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 2567/66/6/2017, ze dne 6. dubna 2017. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500320 - Regenerace 

sídliště Předmostí - 12. etapa 

700,0 - 100,0 600,0 

3412 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500368 - Oprava a 

doplnění systému recirkulace bazénové vody na 

koupališti Penčice 

3 000,0 + 100,0 3 100,0 

 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

3704/88/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 243/9/4/2015 ze dne 

7.9.2015, kterým schválilo záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 

včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I-Město (Velká Dlážka 48), která je 

součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení 

na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit odboru správy majetku a komunálních 

služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení – J.M. účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

 

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

úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 703 m2      

v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3705/88/7/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - využití 

předkupního práva k pozemku p.č. 643 v k.ú. Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  

Mgr. J.O. 

 

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

úplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 643 

zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví Mgr. J.O. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupní právo k pozemku p.č. 643 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví Mgr. J.O. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3706/88/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci ve 

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

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

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

Přerov (Optiky 3) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nebytové jednotky č. 2630/101 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2629,č.p. 2630, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a na pozemku 

p.č. 2487/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví statutárního 

města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej této jednotky za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 

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

statutárního města Přerova. 

 

2. nestanovuje úhradu účastnického poplatku. 

 

3. nevyhlašuje minimální vyhlašovací cenu. 

 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

- Doporučil nevyhlašovat minimální vyhlašovací cenu. 

 

Ing. arch. Horký: 

- Navrhl nestanovit úhradu účastnického poplatku. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

- Předložené usnesení bude doplněno o bod 2. - nestanovit úhradu účastnického poplatku a 

bod 3. -nevyhlásit minimální vyhlašovací cenu. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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3707/88/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v 

budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. 

Gen. Janouška 14) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

bytové jednotky č.  2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632,č.p. 2633, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3708/88/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu výše 

nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze dne 4.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.7.2016  

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Mehmetem Memetim, 

místem podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 759/5, IČ 27799620, jako nájemcem na prostor sloužící 

podnikání v budově  bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je součástí  

pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) o výměře 67,18 m2, a to z původní výše 

nájemného 205.000,-Kč/rok (bez DPH) na novou výši nájemného 107.500,-Kč/rok (bez DPH). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3709/88/7/2018 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov - části kanalizačního řadu na  pozemku p.č. 1017  a  p.č. 1141 v 

k.ú.  Dluhonice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu  na pozemcích p.č. 1017 a 1141 v k.ú. 

Dluhonice ve vlastnictví manželů M.  a  M.T. do vlastnictví statutárního města Přerov a 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3710/88/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v 

k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba 

č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 

Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2, nájemce společnosti VELUTOX 

s.r.o., se sídlem Přerov X-Popovice, Hanácká 70/28, IČ 02479575 s tím, že nájemní vztah 

založený nájemní smlouvou ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 ze dne 22.5.2015, č. 2 ze 

dne 23.12.2015,  č. 3 ze dne 21.12.2016 a č. 4 ze dne 27.3.2017, tak nezaniká a trvá i nadále, 

stejně jako všechna práva a povinnosti vyplývající z citované nájemní smlouvy. 

 

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

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3. 2. ruší své usnesení č. 3644/86/7/2018 ze dne 22.2.2018, kterým schválila záměr statutárního 

města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto 

prostoru za podmínek uvedených v upravené důvodové zprávě. 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb oznámit nájemci souhlas se 

zpětvzetím výpovědi z nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

- Dal protinávrh: předložený bod 2. usnesení vyškrtnout 

   předložený bod 3. usnesení se stane bodem 2. usnesení 

   nový bod 3. usnesení: ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb 

oznámit nájemci souhlas se zpětvzetím výpovědi z nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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3711/88/7/2018 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)  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

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

(Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a o.p.s.  AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 

12, IČ 02590425, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 

neurčitou, s účinností od 31.3.2018. Výše nájemného bude činit 100.800,-Kč/rok (bez DPH), 

dle návrhu nájemce. Účelem nájmu bude využití prostoru k provozování dětské skupiny, 

volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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. Měřínský). 

 

 

 

 

3712/88/7/2018 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) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící 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 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o., se sídlem Přerov XIII-

Penčice, Lipňanská 103/9, IČ 01934171, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.   Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou 3 roky, s účinností od 1.4.2018. Výše nájemného bude činit 222.000,-

Kč/rok (bez DPH), tj. cca 1.206,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce), které bude navýšeno o 

příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna plynových kotlů a 

kotlů na tuhá paliva a jako vzorková prodejna a zázemí společnosti. Náklady na spotřebované 

energie budou hrazeny samostatně. 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3713/88/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 

jejímž předmětem je pozemek p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 420 m2,  

jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná stavba v k.ú. a obci Přerov mezi statutárním městem 

Přerov, jako půjčitelem a Střední zdravotnickou školou, Hranice Nová 1820, příspěvkovou 

organizací Olomouckého kraje, zastoupenou ředitelkou Mgr. Hanou Čamborovou, jako 

vypůjčitelem,  na dobu určitou do  31.10.2018, ve znění přílohy. 

Účelem výpůjčky je provozování Střední zdravotnické školy. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně jeho podpis 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3714/88/7/2018 Zrušení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 

pozemku p.č. 49 v k.ú. Popovice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zrušení věcného břemene rourovodu zřízeného dle smlouvy o zřízení služebnosti ze 

dne 27.3.1905 ve prospěch statutárního města Přerova k  tíži pozemku p.č. 49 zahrada v k.ú. 

Popovice u Přerova ve spoluvlastnictví pana O.K. (id 5/16), pana J.N. (id 3/8) a paní Ing. Mgr. 

I.S. (id 5/16) a uzavření dohody o zrušení věcného břemene služebnosti mezi panem O.K., 

panem J.N. a paní Ing. Mgr. I.S. jako povinnými z věcného břemene a statutárním městem 

Přerov jako oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 
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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: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3715/88/7/2018 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – na pozemcích  

p.č. 2883/28 a p.č. 5307/84  v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, Tř. 17. listopadu 32, 

kNN“ č. stavby EP-128003785 na pozemcích p.č. 2883/28 ost. plocha  a p.č. 5307/84 ost. 

plocha oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov, v rozsahu dle předloženého 

situačního nákresu. 

 

2. schvaluje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN 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 podzemního kabelového 

vedení  k tíži pozemků p.č. 2883/28 ost. plocha  a p.č. 5307/84 ost. plocha, oba v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 405 

02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903 a uzavřít Smlouvu o právu provést 

stavbu, o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a budoucím povinným ze služebnosti a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903, jako stavebníkem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3716/88/7/2018 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 

městských jarmarků   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

ve znění dle přílohy. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3717/88/7/2018 Realizace systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na 

křižovatce Hulínská – Lověšice v obou směrech, v místní části Lýsky v 

obou směrech a na ulici Grymovská v Kozlovicích 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem 

Přerov I - Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov a dodavatelem, společností RAMET, a.s., IČ 

25638891, se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, na plnění podlimitní zakázky na 

dodávku radarového měřiče RAMER10P včetně čtyř skříní a softwaru na zpracování 

přestupků v celkové částce 1.877.821,-  Kč bez DPH, 2.272.163,- Kč včetně DPH, ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal, Ing. I. Pinkasová 

Termín: 12.07.2018 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3718/88/7/2018 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště 

Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

schvaluje záměr zřízení příspěvkové organizace, jejíž hlavní činností bude provoz sportovišť (Zimního 

stadionu, Městské sportovní haly, koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) a doplňkovou 

činností bude provoz relaxačního centra, hotelu Zimní stadion a kavárny na plaveckém areálu v 

Přerově. 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na nového provozovatele sportovišť (Zimního stadionu, 

Městské sportovní haly, koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) s tím, že s vítězem veřejné 

zakázky bude uzavřena nájemní smlouvy k sportovním areálům s nájemným ve výši v místě a čase 

obvyklé, určené znaleckým posudkem. 
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VARIANTA III.: 

1. schvaluje záměr provozování sportovišť (Zimního stadionu, Městské sportovní haly, 

koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) formou služby obecného hospodářského 

zájmu. 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému předložit na příští schůzi Rady 

města Přerova věcný a časový harmonogram postupu ve věci zpracování a výstupu z 

analýzy služby obecného zájmu. 

 

Odpovídá: Ing. Petr  Měřínský 

Termín: 05.04.2018 

 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

- Doporučil variantu III. usnesení. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

- Navrhl bod 2. usnesení: ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému předložit na 

příští schůzi Rady města Přerova věcný a časový harmonogram postupu ve věci zpracování a 

výstupu z analýzy služby obecného zájmu. Termín: 5.4.2018 

 

 

Hlasování o doporučené variantě III. usnesení a doplněném bodu 2. usnesení: 11 pro 

jednomyslně. 

 

 

 

3719/88/7/2018 Přímé zadání zakázky na stavebně technické a geologické posouzení 

objektu Trávník 1117/30, Chemoprojekt 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přímé zadání zpracování stavebně-technického a 

geologického průzkumu objektu Trávník 1117/30, budova bývalého Chemoprojektu, dle důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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3720/88/7/2018 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, náhrada za stávající 

byt 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení (1+1), o ploše 30,22 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na  pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. 

o. 25(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem L.P., za nájemné ve výši 1 049,00 Kč/měsíc 

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

přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 4. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu 

k doposud užívanému bytu. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.04.2018 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 14.00 – 14.15 hodin. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3721/88/8/2018 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 

volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 

2018/2019  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 
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3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

 

vše s účinností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 

 

 

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

 

 

 

 

3722/88/8/2018 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2018  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2018 stanovení výše úhrad za užívání školních 

hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 

Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.04.2018 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

3723/88/8/2018 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 

poskytnutí daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 

GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, 

jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.04.2018 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

185,8* - 1,0 184,8 
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3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání 

(dar) 

0,0 + 1,0 1,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS, za 

účelem prezentace města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXVII. ročníku dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

- Dal protinávrh: neschválit poskytnutí peněžitého daru … 

 

 

Hlasování o protinávrhu: 2 pro (p. Košutek, Ing. Měřínský), 9 proti. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 9 pro, 2 proti (p. Košutek, Ing. Měřínský). 

 

 

 

 

3724/88/8/2018 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Mateřské školy 

Přerov, Optiky 14 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 

7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2018 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

3725/88/8/2018 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – vzdání se pracovního místa 

ředitele 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, U tenisu 4 pana Mgr. Tomáše Jelínka ke dni 31. 3. 2018, 
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2. schvaluje přiznání odměny panu Mgr. Tomáši Jelínkovi, řediteli Základní školy Přerov,          

U tenisu 4 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna včetně zákonných odvodů bude 

vyplacena z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.04.2018 

3. ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.04.2018 

4. bere na vědomí, že s účinností od 1.4.2018 vykonává práva a povinnosti vyplývající                

z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 

paní Mgr. Renata Stoklásková jako zástupkyně ředitele, která zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledku 

konkursního řízení. 

 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

- Navrhl nový bod 4. usnesení (viz text) 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3726/88/9/2018 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 obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 29,56 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25(vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J.V., za nájemné ve výši 1.056 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 10. 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. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 32,74 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části 

obce Přerov I – Město na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní F.N., za nájemné ve výši 1.170 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 10. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 25,17 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní L.O., za nájemné ve výši 899 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 10. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 25,17 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní M.V., za nájemné ve výši 899 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 10. 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 bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 44,30 m2, v domě č. p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310,v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní A.M., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 10. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.06.2018 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s panem K.M. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní L.P. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní V.Č. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s panem B.N. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,      

s panem Z.M. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní V.K. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní J.B. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní V.H. 
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14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 20 v Přerově, Gen. Štefánika 7,      

s panem V.N. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3727/88/9/2018 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč  

 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov  

a subjektem P-centrum, spolek, IČ 60803291, se sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, 

na „Poskytování registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 

Rodinné centrum U Mloka". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

240,8* - 50,0 190,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

6,0* + 50,0 56,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

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

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský). 

 

 

 

 

3728/88/9/2018 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 

organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč      

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 

subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem 

Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž, na „Poskytování pobytových sociálních služeb 

(domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory) uživatelům s trvalým 
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pobytem ve městě Přerově v roce 2018". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

246,8 - 6,0 240,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 6,0 6,0 

 

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

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

3729/88/10/2018 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č……/2018, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu  č. 

19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu  č. 

3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 

12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 

7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 

7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 

23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 

12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu č. 

9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 

1/2017, vnitřního předpisu č. 4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017, vnitřního předpisu č. 

19/2017, vnitřního předpisu č. 22/2017, vnitřního předpisu č. 23/2017 a vnitřního předpisu č. 

1/2018,  a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 

města Přerova: 

 315,7, a to s účinností od 1.4.2018 do 30.6.2018 

 320,7, a to s účinností od 1.7.2018 do 28.2.2019 

 319,7, a to s účinností od 1.3.2019. 

 



27 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3730/88/10/2018 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

 

2. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 22.03.2018 realizováno, a to dle přílohy č. 

2 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

Odpovídá: Ing. I. Pinkasová 

Termín: 30.09.2018 

3. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 22.03.2018 realizováno, a to dle přílohy č. 

4 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

Odpovídá: Ing. D. Novotná 

Termín: 31.05.2018 

4. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 22.03.2018 realizováno, a to dle přílohy č. 

5 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 31.12.2018 

5. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 22.03.2018 realizována, a to dle přílohy č. 6 

ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 31.12.2018 

6. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 22.03.2018 realizována, a to dle přílohy č. 7 

ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2018 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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3731/88/10/2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

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

vznesenými na 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 13.04.2018 

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

na 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Informace – zúčastnil se slavnostního zahájení ústředního kola Matematické olympiády 2018 

na Gymnáziu Jakuba Škody 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 88. schůzi Rady města Přerova dne 22. března 2018 

v 15.00 hodin. 

V Přerově dne 22. března 2018 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                             Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


