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ZÁPIS 

 

 

z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 12. prosince 2019 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Doporučení Komise pro občanské záležitosti p. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Mazochová 

4.2 Vnitřní předpis č. ../2019 Systém účetnictví Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 
smlouva o vybudování veřejné dopravní infrastruktury 

p. primátor 

5.2 Areál Mamutov p. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 
zateplení střechy“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č.5/2018 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Statutárním městem Přerov, který stanovuje 
závazné postupy a pravidla zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu odbory Magistrátu města Přerov a Městskou policií 
hrazených z rozpočtu Statutárního města Přerov 

Ing. Mazochová 

7. Majtkoprávní záležitosti  

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem garážového stání č. 6 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  
3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 635, p.č.726, p.č. 746 a p.č. 819 vše v k.ú. Kozlovice 
u Přerova - uzavření dodatku č. 1 

p. Zácha 

7.6.1 Souhlas s přenecháním části předmětu výpůjčky - pozemku p.č. 
401 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostor sloužících podnikání v budově občanského 
vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově) 

p. Zácha 
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7.12.1 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy. p. Zácha 

7.12.2 Dodatek č. 1 k SML/1246/2019 p. Zácha 

7.12.3 Dohoda o narovnání (těžba a prodej kalamitního dříví z polesí LHC 
Přerov 2 pro rok 2019) 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 
„Územní energetická koncepce města Přerova“ 

primátor 

7.13.2 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R. a A. V. p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - bezúplatný 
převod movitého majetku  

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Výpůjčka iglú pro osoby bez domova Mgr. Kouba 

9.2 Dohoda „Tour de dvůr“ Mgr. Kouba 

9.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Odsouhlasení ceníku poskytovaných služeb SOHZ pro rok 2020 Mgr. Hýzl 

10.2 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření zvukově-
obrazového záznamu.  

primátor 

10.3 Porušení rozpočtové kázně  primátor 

10.4 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené podle § 2079 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 30. 9. 2019, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov a COMINFO, a. s.  

primátor 

10.5 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.6 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 
příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, 
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 
statutárního města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
28/2017, vnitřního předpisu č. 10/2018 a vnitřního předpisu č. 
3/2019 

primátor 

10.7 Podněty a připomínky z 10. 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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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Tomáš Dostal, 

Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Lada Galová 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

      

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 28. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 12. prosince 2019  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města, byli omluveni Ing. Petr Vrána a Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D. Bylo přítomno 9 radních, Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

1015/28/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 28. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. prosince 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 28. schůze Rady města Přerova konané dne 12. prosince 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 28. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech „na stůl“: 

 

 6.2 – Změna Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č.5/2018 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Statutárním městem Přerov, 

který stanovuje závazné postupy a pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

odbory Magistrátu města Přerov a Městskou policií hrazených z rozpočtu Statutárního města 

Přerov  

Navrhovatelka: Ing. Hana Mazochová 

 

 7.6.1 – Souhlas s přenecháním části předmětu výpůjčky - pozemku p.č. 401 v k.ú. Čekyně  

Navrhovatel: p. Michal Zácha 
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 10.7 – Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel: primátor Ing. Petr Měřínský 

 

 

Hlasování o rozšířeném programu a o ověřovatelce: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 

1016/28/3/2019 Personální záležitosti - člen Zastupitelstva města Přerova Marek 

Dostál 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Doporučení Komise pro občanské záležitosti 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

rozhodla na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti o vyřazení pana Marka Dostála ze 

seznamu gratulantů provádějících osobní gratulace při životních výročích, 

 

 

VARIANTA  II. 

nerozhodla na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti o vyřazení pana Marka Dostála ze 

seznamu gratulantů provádějících osobní gratulace při životních výročích. 

 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla na základě osobní rezignace o vyřazení pana Marka Dostála ze seznamu gratulantů 

provádějících osobní gratulace při životních výročích, 

 

2. odvolává na základě osobní rezignace pana Marka Dostála ze školské rady při ZŠ Přerov,      

U tenisu 4. 

 

Dle doručení osobní rezignace p. Marka Dostála na funkci osoby pověřené k provádění osobních 

gratulací jubilantům a na post zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ U Tenisu 4, podal primátor Ing. 

Měřínský pozměňující návrh na usnesení o rozhodnutí o vyřazení ze seznamu gratulantů jubilantům a 

o odvolání ze školské rady na základě osobní rezignace. 

 

Ing. Střelec podal protinávrh: 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. rozhodla na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti o vyřazení pana Marka 

Dostála ze seznamu gratulantů provádějících osobní gratulace při životních výročích, 

2. odvolává pana Marka Dostála ze školské rady při ZŠ Přerov, U tenisu 4. 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce: 5 pro (Ing. Střelec, p. Zácha, Ing. Dostal, Mgr. Galová, Mgr. 

Hýzl), 4 proti (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Mgr. Kouba), 2 omluven (Ing. Vrána, 

Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu primátora Ing. Měřínského: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, 

Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

1017/28/4/2019 Rozpočtové opatření č. 19 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1018/28/4/2019 Vnitřní předpis č. ../2019 Systém účetnictví 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 01.01.2020 Vnitřní předpis č. ../2019 

"Systém účetnictví" ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

1019/28/5/2019 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 

smlouva o vybudování veřejné dopravní infrastruktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o vybudování veřejné dopravní infrastruktury "Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště" připravované statutárním městem 

Přerovem na stavbu “Účelová komunikace a dopravní napojení na silnici I/47 (p.č. 6750/1, 

67502/49 a 6714/1 v k.ú. Přerov)” realizovanou firmou EMOS property s.r.o., Šířava 295/17, 

750 02 Přerov I - Město, IČO: 62301527, 
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2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o vybudování veřejné dopravní 

infrastruktury dle bodu 1. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1020/28/5/2019 Areál Mamutov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí odstoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. od smlouvy o smlouvě budoucí 

č. Z_S14_12_8120054195 uzavřené dne 30.05.2016 mezi Statutárním městem Přerovem a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy byla realizace přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie na ul. Olomoucká, kat. území Předmostí, 

parc.č. 216/24, konkrétně přeložku podzemního kabelového vedení NN a VN a nadzemního 

vedení NN pro stavbu „Areálu Mamutov“. 

 

2. souhlasí s postupem ve věci zachování smlouvy č. 16_SOBS01_4121173445 o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě po dobu 5 

let uzavřenou dne 22.04.2016 v rámci stavby "Areálu Mamutov". 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

1021/28/6/2019 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 

zateplení střechy“ – 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 podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy kina Hvězda - 

rekonstrukce a zateplení střechy“, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy 

kina Hvězda - rekonstrukce a zateplení střechy“ je účastník výběrového řízení H&B delta, 

s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jehož nabídka byla ekonomicky 
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nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny a 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

obchodní společností H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako 

zhotovitelem, na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 

zateplení střechy“. Cena za plnění bude činit 6 944 000,- Kč bez DPH, tj. 8 402 240,- Kč 

včetně DPH, 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 

řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se na základě 

hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě 

jejího pověření usnesením 23. Rady města Přerova usnesení č. 818/23/6/2019 ze dne 26.9.2019. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1022/28/6/2019 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 

č.5/2018 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu Statutárním městem Přerov, který stanovuje závazné 

postupy a pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

odbory Magistrátu města Přerov a Městskou policií hrazených             

z rozpočtu Statutárního města Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ……/2019, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č.5/2018 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu Statutárním městem Přerov, který stanovuje závazné postupy a 

pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odbory Magistrátu města Přerov a Městskou 

policií hrazených z rozpočtu Statutárního města Přerov, 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Materiál 7.13.1 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 „Územní energetická 

koncepce města Přerova“ předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, 

primátor. 

 

1023/28/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor – místnost č. 7       

v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí 

pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně o výměře 11,77 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, IČ 46342796, 

jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 30.12.2019 do 28.2.2021. Výše 

nájemného bude činit 2.942,50 Kč/rok (bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru jako kanceláře 

pro technický dozor investora a generálního dodavatele při výstavbě nové kanalizace v místní části 

Čekyně. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1024/28/7/2019 Nájem garážového stání č. 6 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  

č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garážového stání č. 6 o 

výměře 12,50 m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) mezi statutárním 

městem Přerov a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, nábř. PFB 3119/10, IČ 

26789388, jako pronajímateli a A*** P***. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 

1.12.2019 do 30.11.2024. Nájemné za užívání garážového stání po dobu nájemního vztahu činí 

49.750,-Kč.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1025/28/7/2019 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 635, p.č.726, p.č. 746 a p.č. 819 vše v k.ú. Kozlovice          

u Přerova - uzavření dodatku č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě uzavřené dne 

4.6.2007 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Stanislavem Jemelkou, 

zemědělským podnikatelem, IČ:49559826, se sídlem Přerov-Kozlovice, U pomníku 7,  jako 

nájemcem.  Dodatkem se s účinností od 2.7.2019 změnil předmět nájmu a výše nájemného takto: 

 

Předmětem nájmu jsou pozemky p.č. 635 o výměře 2926 m2, p.č. 726 o výměře 776 m2, p.č. 746          

o výměře 6961 m2 a p.č. 819 o výměře 2994 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Výše nájemného činí celkem 1.125, Kč/rok. 

V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1026/28/7/2019 Souhlas s přenecháním části předmětu výpůjčky - pozemku p.č. 401     

v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části předmětu výpůjčky - části pozemku 

p.č. 401 ostatní plocha o výměře 1500 m2 v k.ú. Přerov do užívání OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, 

Burešova 17, IČ. 46342796, kdy vypůjčitelem je dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29.3.2006, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018 TJ Sokol Čekyně, se sídlem Přerov, Přerov VII-Čekyně, 

Zámecká 12, IČ: 47998750 a to na dobu určitou do 31.3.2020. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1027/28/7/2019 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostor sloužících podnikání v budově občanského vybavení č.p. 3248, 

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

1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 

nádraží v Přerově) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním prostor sloužících podnikání v budově 

občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č 

1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově): 

 

 - u místnosti č. 101 o výměře 6,36 m2 do podnájmu společnosti FINKOS s.r.o., se sídlem Kunovice, 

Obchodní 830, IČ 27680398,  za účelem využití pro směnárenskou činnost,  

 

 - u místnosti č. 103 o výměře 7,91 m2 do podnájmu společnosti Lagardere Travel Retail a.s., se sídlem 

Beroun, Náměstí Marie Poštové 854, IČ 25099167,  za účelem využití jako prodejna tabákových 

výrobků, tisku a doplňkového sortimentu v omezeném množství (filmy, baterie, upomínkové 

předměty, on-line SAZKA a balené potraviny, cukrovinky, zmrzlina, nápoje a sendviče),  

 

 - u místnosti č. 104 o výměře 11,80 m2 do podnájmu Jozefu Weinlichovi, místem podnikání  Přerov 

II-Předmostí, Dr. Milady Horákové 25/11, IČ 10640754,  za účelem využití  pro výrobu klíčů, jako 

sběrna pro opravy deštníků, obuvi, kožené galanterie a broušení nástrojů, 
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 - u místnosti č. 105 o výměře 11,80 m2 do podnájmu společnosti SVĚRÁKOVÁ s.r.o., se sídlem 

Podbořany, Hlubany 33, IČ 27283887,  za účelem využití pro prodej (výrobu) papírenského zboží, 

specializace na filtrační sáčky do vysavačů,  

 

 - u místnosti č. 106 o výměře 11,19 m2 do podnájmu společnosti DELIKOMAT s.r.o., se sídlem 

Modřice, U Vlečky 843,  IČ 63475260,  za účelem využití pro drobný prodej cukrovinek a nápojů 

pomocí výdejních automatů,  

 

 - u místnosti č. 117/121 o výměře 67,92 m2 do podnájmu společnosti TOPEK s.r.o., se sídlem 

Topolná č.p. 143, IČ 46963251,  za účelem využití pro provozování bistra, prodej baleného i 

nebaleného potravinářského zboží,  

 

když nájemcem prostor je společnost ARRIVA Morava a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 

Vítkovická 3133/5, IČ 25827405. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1028/28/7/2019 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě dne 20.3.2018 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako budoucím prvním směňujícím a T*** K*** a J***N***, jako budoucím druhým 

směňujícím. 

Dodatkem č.1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. IV, odst. 5 tak, že nově zní takto: 

Smluvní strany se zavazují nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to 

zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen – 

služebnosti zřízených v souvislosti s vybudováním cyklostezky na ulici Palackého.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1029/28/7/2019 Dodatek č. 1 k SML/1246/2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1246/2019 ze dne 19.08.2019 na provedení stavby „Oprava komunikace Nám. Svobody“, se 

zhotovitelem Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, dle přílohy č. 3. 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací) dle 

důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava komunikace Nám. Svobody“ 

se započtením méněprací snižuje o 114 448,15 Kč bez DPH. Cena za plnění se dodatkem č. 1 mění  

původní ceny 934 926,78 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. SML/1246/2019 na cenu 820 478,63 

Kč bez DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1246/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka  
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Michala Záchy, Dis., na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova konané dne 

11.07.2019,č. usn. 637/19/6/2019. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1030/28/7/2019 Dohoda o narovnání (těžba a prodej kalamitního dříví z polesí LHC 

Přerov 2 pro rok 2019) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu o narovnání dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavřít dohodu o narovnání (příloha     

č. 1). 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1031/28/7/2019 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 „Územní 

energetická koncepce města Přerova“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi 

Statutárním městem Přerov a společností E - resources, s.r.o. se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 

Praha 1, Staré město, IČ 26116162. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování územní energetické 

koncepce města Přerova a místních částí. Celková cena díla je 419 870 vč. DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. SML/1172/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3929/94/6/2018 ze dne 

14. 6. 2018. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1032/28/7/2019 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R. a A. V. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 revokuje usnesení Rady města č. 4145/99/7/2018 ze dne 23. 8. 2018 v bodě 2. „Rada města 

Přerova po pojednání schvaluje vyplacení poměrné části ceny bytu určenou znaleckým 

posudkem č. 207/2017 vč. jeho doplňku ve výši 270 000,- Kč, v souladu s ustanovením nájemní 

smlouvy ze dne 12. 11. 1999“ za podmínky, že bude schválena varianta I nebo II 
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VARIANTA  I. 

2 bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V. o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 

3 schvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R. a A. V. ve výši 

522 833,- Kč dle důvodové zprávy 

4 schvaluje úhradu částky ve výši 522 833,- Kč manželům R. a A. V. ve výši 522 833,- Kč, za 

podmínky schválení rozpočtového opatření, dle důvodové zprávy 

5 bere na vědomí možné zahájení soudního sporu mez Statutárním městem Přerov a manželi R. 

a A. V. ve věci zmenšení majetku v důsledku porušení nájemní smlouvy v podobě vynaložení 

nákladů na zajištění bytových potřeb až do roku 2039 

6 schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 

6409 

 

219 

 

Ostatní činnosti j. n.  (rezerva) 

 

 

287 753,6 

 

- 522,9 

 

287 230,7 

 

3612 

 

540 

 

Bytové hospodářství 

 

 

34 073,5 

 

+ 522,9 

 

34 596,4 

 

 

 

VARIANTA  II. 

2 bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V. o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 

3 schvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R. a A. V.ve výši 1 

248 833,- Kč, a to za podmínky finančního krytí 

4 schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R. a A. V. na 

částku 1 248 833,- Kč, a to za podmínky finančního krytí 

 

 

VARIANTA  III. 

2 bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V. o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 

3 neschvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R. a A. V. 

4 bere na vědomí možné zahájení soudního sporu mez Statutárním městem Přerov a manželi R. 

a A. V.ve věci finanční kompenzace provedených investic, ušlého zisku, náhrady škody z 

důvodu zmenšení majetku za období 1. 9. 2017 – 31. 10. 2019, dále pak ve zmenšení majetku v 

důsledku porušení nájemní smlouvy v podobě vynaložení nákladů na zajištění bytových potřeb 

až do roku 2039 

 

 

VARIANTA IV 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V. o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění, 

 

2. potvrzuje usnesení Rady města č. 4145/99/7/2018 ze dne 23. 8. 2018 v bodě 2. „Rada města 

Přerova po pojednání schvaluje vyplacení poměrné části ceny bytu určenou znaleckým 

posudkem č. 207/2017 vč. jeho doplňku ve výši 270 000,- Kč, v souladu s ustanovením 

nájemní smlouvy ze dne 12. 11. 1999“, za podmínky schválení rozpočtového opatření, 
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3. schvaluje finanční úhradu částky 58 500,- Kč jako ušlý zisk z vypovězené podnájemní 

smlouvy za devět měsíců, za podmínky schválení rozpočtového opatření, 

 

4. bere na vědomí možné zahájení soudního sporu mez Statutárním městem Přerov a manželi R. 

a A. V. ve věci zmenšení majetku v důsledku porušení nájemní smlouvy v podobě vynaložení 

nákladů na zajištění bytových potřeb až do roku 2039, 

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

6409 

  

219 

  

Ostatní činnosti j. n.  (rezerva) 

  

  

287 753,6 

  

- 329,0 

  

287 424,6 

  

3612 

  

540 

  

Bytové hospodářství 

  

  

34 073,5 

  

+ 329,0 

  

34 402,5 

  

 

Navrhovatel p.Zácha podal doplňující návrh na variantu IV (viz výše). 

 

Hlasování o variantě IV., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána,             

Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

1033/28/8/2019 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - bezúplatný 

převod movitého majetku  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 

49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, a to 4 ks nahřívacích vozíků 

(vodní lázeň dělená) v celkové ceně 95 550 Kč a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku mezi statutárním městem Přerovem a Zařízením školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30, jejímž předmětem bude tento movitý majetek, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání podle 

bodu 1 tohoto usnesení a k jeho uzavření a podpisu, 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1034/28/8/2019 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 příspěvkové organizaci 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. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1035/28/8/2019 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 úpravu platového tarifu a 

příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, 

zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

1036/28/9/2019 Výpůjčka iglú pro osoby bez domova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí pověřené 

zaměstnance k uzavření a podpisu smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a fyzickou osobou jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je přenechání iglú k dočasnému 

bezplatnému užívání. Vzor smlouvy o výpůjčce je přílohou důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 



15 

 

 

1037/28/9/2019 Dohoda „Tour de dvůr“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody „Tour de dvůr“ mezi Policií České 

republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Přerov, IČ 

72051795, se sídlem Přerov, U Výstaviště 18 a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem v 

Přerově, Přerov I - Město, Bratrská 709/34 a dalšími subjekty z neziskového sektoru, jejímž 

předmětem je vytvoření pracovní skupiny při řešení aktuálních problémů obyvatel sociálně 

vyloučených a vyloučením ohrožených lokalit ve vytipovaných územích města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1038/28/9/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše pro nájem 66,92 m2, v domě č. 

p. 741, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 3.496 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení a to za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

VARIANTA  I. 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše pro nájem 49,15 m2, v domě č. 

p. 1947, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 2.310 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

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

 

VARIANTA  II. 

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní ***, 

bytem ***.  

 

VARIANTA  I. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše pro nájem 49,15 m2, v domě č. 

p. 1947, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 2.310 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

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

 

VARIANTA  II. 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní ***, 

bytem *** 

 



16 

 

VARIANTA  I. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 (1+1), o ploše pro nájem 28,54 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. 4), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 1.491 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

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

 

VARIANTA  II. 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní ***, 

bytem ***. 

 

Hlasování o doporučení navrhovatele Mgr. Kouby: 

bod 1 

bod 2 – varianta II. 

bod 3 – varianta I. 

bod 4 – variant – I. 

 

9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

1039/28/10/2019 Odsouhlasení ceníku poskytovaných služeb SOHZ pro rok 2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti 

Sportoviště Přerov s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ceník služeb plaveckého areálu, zimního stadionu, koupaliště v Penčicích a městské 

sportovní haly v rámci poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy, 

 

2. pověřuje jednatele společnosti Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 

Přerov Mgr. Jaroslava Hýzla zavedením nového ceníku na jednotlivých sportovištích. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1040/28/10/2019 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření zvukově-obrazového 

záznamu.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření zvukově-

obrazového záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize 

Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem dle 

přílohy důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je stanovení podmínek pro zajištění 
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informačního servisu v rámci facebookových stránek s názvem „Televize Přerov – FB města Přerova“ 

a Instagramu pro rok 2020. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1041/28/10/2019 Porušení rozpočtové kázně  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 

8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Želatovská 8, IČO 49558862 odvod peněžních prostředků ve výši 

57.360,05 Kč za porušení rozpočtové kázně (dle důvodové zprávy). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1042/28/10/2019 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 30. 9. 2019, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a COMINFO, a. s.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené podle 

§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 30. 9. 2019, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov a COMINFO, a. s. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1043/28/10/2019 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ……/2019, kterým se mění vnitřní 

předpis č. 8/2018 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve 

znění vnitřního předpisu č. 1/2019, vnitřního předpisu č. 9/2019 a vnitřního předpisu č.10/2019, a to 

dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1044/28/10/2019 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění 

vnitřního předpisu č. 28/2017, vnitřního předpisu č. 10/2018 a 

vnitřního předpisu č. 3/2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …/2019, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a 

pro poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 

28/2017, vnitřního předpisu č. 10/2018 a vnitřního předpisu č. 3/2019, a to ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1045/28/10/2019 Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 06.01.2020 

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

na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluven (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 28. schůzi Rady města Přerova konanou dne 12. prosince 2019     

v 10:30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 12. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                 Mgr. Lada Galová 

primátor statutárního města Přerova                          členka Rady města Přerova 


