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ZÁPIS 

 

z 30. schůze Rady města Přerova konané dne 9. února 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení         primátor 

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Finanční záležitosti        primátor 
 
4. Rozvojové záležitosti       Mgr. Kulíšek 
 
5. Investiční záležitosti       Zácha, DiS. 
 
6. Majetkoprávní záležitosti       Zácha, DiS. 
 
7. Školské záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
8. Sociální záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
9. Různé         primátor 
 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města       primátor 
 

11. Závěr, tiskové zprávy       primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, 
DiS., Bc. Václav Zatloukal  
 
 
C.  Omluveni:    
     
 
 
D.  Dále přítomni:  Ing. Jiří Bakalík  - tajemník MMPr 

Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 
Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Mgr. Zdeněk Vojtášek   - ved. odboru správy majetku a              

komunálních služeb 
    Miloslav Dohnal  - vedoucí odd. majetkoprávního 

Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru ekonomiky 
    Ing. Pavel Gala   - vedoucí odboru koncepce ... 

Antonín Čechák  - ředitel DSMP 
    Mgr. Petr Karola  - vedoucí odboru vnitřní správy 
    Ing. Pavel Gala   - vedoucí odboru koncepce  
    Ing. Marcela Herbríková - interní auditor 
    Ing. Hana Mikulová  - ved. odd. projekt.řízení 
    Jiří Raba   - pracovník odd. investic 
 
 
E.  Hosté:   JUDr. Petr Dutko  - právník   
  
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 30. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  9. února 2012                 
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 
města. Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal. 
 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
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1241/30/1/2012 Program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 9. února 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 9. února 2012 
 
2. schvaluje pana Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,   INFORMACE   Z   KOMISÍ  

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 8.10 hodin. 

1242/30/2/2012 Kontrola usnesení - uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení 
běžného účtu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku ke smlouvě              
o zřízení a vedení běžného účtu číslo 35-7557750257/0100 mezi statutárním městem Přerov                 
a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

1243/30/3/2012 Rozpočtové opatření č. 2 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639 510  Investiční akce (org. 500229 – 
 Oprava havarijního stavu střechy 
 objektu Most k životu) 

2 640,0 - 500,0 2 140,0 

3632 510  Investiční akce (org. 500239 – 
 Městský hřbitov Přerov, stará část 
 – obřadní síň) 

2 000,0 + 500,0 2 500,0 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 8.12 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 8.12 hodin. 

1244/30/3/2012 Záměr na dotaci - projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou     
a Dolinou Malej Panwi“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr       
na poskytnutí dotace společnosti Hranická rozvojová agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice, 
IČ: 751 222, ve výši  40.221,-- Kč   293.932,-- Kč za účelem dofinancování společného projektu 
volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou 
a Dolinou Malej Panwi“. 
 
 
Ing. Lajtoch: 
- navrhl úpravu usnesení:  zvýšení poskytnuté dotace na částku  293.932,- Kč (z toho částka 

253.711  Kč  bude agenturou v roce 2013 vrácena městu jako dotace projektu). 
Hlasování o upraveném usnesení dle návrhu předkladatele materiálu Ing. Lajtocha:  Usnesení 
bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 8.18 hodin. 
 
 
 

 

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Mikulová a Ing. Gala v 8.19 hodin. 

1245/30/4/2012 Výzva uchazeči k  plnění na základě rámcové smlouvy  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje výzvu k předložení nabídky uchazeči GRANTIKA 
České spořitelny, a.s., Jakubské nám.127/5, Brno, IČ 25597001 na plnění dle uzavřené rámcové 
smlouvy: dotační management projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice", dle důvodové zprávy. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Mikulová v 8.27 hodin. 
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1246/30/4/2012 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí  s typem řešení lávky U Tenisu podle varianty č. ... dle důvodové zprávy - předpjatá 

konstrukce se dvěma pilíři 
 
2. pověřuje Odbor vnitřní správy ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického rozvoje 

vyhlášením výběrového řízení na dodavatele komplexní projektové dokumentace na řešení 
Lávky U Tenisu  dle varianty č. ...      dle bodu 1, za podmínky finančního krytí 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA, Ing. P. GALA 

Termín: 30.4.2012 

 
 
Na základě diskuse bylo upraveno usnesení:  
- v bodě 1) vyškrtnout podle varianty č.... dle důvodové zprávy a doplnit předpjatá konstrukce 

se dvěma pilíři.  
- v bodě 2) vyškrtnout dle varianty č...  a doplnit komplexní projektová dokumentace a doplnit 

dle bodu 1. 
 
Hlasování o upraveném usnesení v bodě 1 a 2) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 
hlasy pro. 
 
 
 

 

1247/30/4/2012 Fasáda roku 2011 - jmenování soutěžní poroty 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 9.ročník soutěže "Fasáda roku"          
ve složení: 
 Michal Zácha,DiS. - náměstek primátora 
 Bc.Ivana Kolářová - členka Komise pro cestovní ruch a kulturu 
 Marie Hudečková – členka Zastupitelstva města Přerova 
 Ing. arch.Klára  Koryčanová – referentka  odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr 

Ing. Josef Březina - zástupce odborné veřejnosti 
 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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1248/30/4/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 42.075,- Kč manželům J.G.  
a   K.G.  na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/10 v k.ú. Kozlovice pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Květná. 

Odpovídá: Ing. M. MACHUROVÁ 

Termín: 30.4.2012 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek požádal o doplnění usnesení o odpovědnost (Ing. 
Machurová) a termín (30.4.2012). 
 
Hlasování o doplněném usnesení: Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1249/30/4/2012 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na 
prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury na 
pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05 024 007 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury 
spočívajícího v prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu SO 01 - Komunikace, budované    
na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova, z původního termínu 17.12.2011 na 29. 2. 2012            
30. 4. 2012. 

Odpovídá: Ing. M. MACHUROVÁ 

Termín: 30.4.2012 
 
 
Na základě diskuse byla navržena úprava usnesení – původní termín 29.2.2012 změnit na nový 
termín 30.4.2012. 
 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala v 8.52 hodin. 
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PŘESTÁVKA  8.52 – 9.00 hodin 

 

 

 

5.  INVESTIČNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

K tomuto bodu programu nebyly žádné předlohy. 

 

 

6.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Vojtášek a p. Dohnal v 9.00 hodin. 

1250/30/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. 
Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný převod 
nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/77, ostatní plocha,            
o výměře 735 m2 v k.ú. Přerov. 
 
 
Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

1251/30/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova – části budovy č.p. 2601 postavené            
na pozemku p.č.  5739/6  5738/6 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší  své usnesení č. 1040/23/9/2011  ze dne 30.11.2011, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy  na část  budovy č.p. 2600, Jižní čtvrť II  postavené na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. 
Přerov, příslušné k části  obce Přerov I-Město, o výměře cca 20 m2, (část podkroví a střechy) 
mezi  Statutárním městem Přerov, zastoupené Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Praha 4, IČ: 64949681,  jako nájemcem. 
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Nájem bude uzavřen na dobu určitou 20 let, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájemného 
bude činit 50 000,-Kč/rok (dle návrhu žadatele). Účelem nájmu bude využití nebytového 
prostoru pro  zřízení, provozování, údržbu a úpravy  nebo výměny  technologické jednotky 
včetně nadzemního komunikačního  vedení, a opěrných bodů (3 antény včetně anténního 
nosiče upevněného na střeše domu) a připojení tohoto zařízení ke stávajícím rozvodům el. 
energie. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního 

města Přerova – části budovy č.p. 2601 postavené na pozemku p.č.  5739/6   5738/6  příslušné 
k části obce Přerov I-Město, o výměře cca 20 m2, (část podkroví a střechy). 

 
 
Mgr. Vojtášek: 
- požádal o opravu chybně uvedeného parcelního čísla v názvu materiálu a v bodě 2) 

usnesení – chybné p.č.  5739/6  opravit na p.č.  5738/6. 
 
Hlasování o opraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1252/30/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                  
v majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 
60/10 v k.ú. Popovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 60/6, trvalý travní porost, o výměře cca 670 m2  a části pozemku p.č. 60/10, orná půda,   
o výměře cca 430 m2 oba v  k.ú. Popovice u Přerova. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1253/30/6/2012 1. Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku 
p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                    
2. Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 528/2 
v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 528/1             

o výměře cca 3237 m2  a části pozemku p.č. 528/2 o výměře cca 39 m2  oba v k.ú. Předmostí. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 528/2 o výměře cca    

64 m2  v k.ú. Předmostí. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1254/30/6/2012 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - pozemku p.č. 
6802 a části pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 1187/27/6/2012 schválené na  27. schůzi Rady 
města Přerova, která se konala dne 18.1.2011 a to tak, že usnesení Rady města Přerova                        
č. 1187/27/6/2012  nově zní:  
 
"Rada města Přerova  po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na pozemek p.č. 6802 orná 
půda o výměře 59 m2  a část pozemku p.č. 6840/1, orná půda, označený dle geometrického plánu        
č. 5312-11/2011 jako pozemek p.č. 6840/27, orná půda, o výměře 103 m2, v k.ú. Přerov, mezi  
Českou republikou - Pozemkovým fondem  České republiky, se sídlem  Praha 3, Husinecká 
1021/11a, IČ 45797072, jako pronajímatelem a  statutárním městem Přerovem, jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou.  
Účelem nájmu bude užívání pozemků při realizaci stavby "Cyklostezka Osmek". 
 
Nájemné bude činit  6480,-Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2". 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1255/30/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
nebytové  jednotky č. 2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2495 v k.ú. 
Přerov (Vaňkova 1) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na nebytovou 
jednotku č. 2398/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1) o celkové výměře 93,76 m2 ze dne 
31.10.2000,  ve znění dodatků č. 1 ze dne 21.2.2001, č. 2 ze dne 20.6.2002, č. 3 ze dne 17.2.2003, č. 4 
ze dne 22.7.2005 a č. 5 ze dne 23.9.2005 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  Miroslavem Skácelem, místem podnikání 
Želatovice 179, IČ 15386821, jako nájemcem.  
Dodatkem č. 6 se původní nájemce - Miroslav Skácel, místem podnikání Želatovice 179, IČ 15386821 
mění na nového nájemce - společnost SASPIRA s.r.o., se sídlem Želatovice 179, IČ 27846784. Ostatní 
ujednání smlouvy se nemění. 
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Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 29.2.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1256/30/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a záměr 
StMPr - nájem  nebytové jednotky  v objektu bytový dům č.p. 424, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

27.3.2006, ve znění dodatků č. 1 až č. 4 na nebytový prostor č. 100/102 v objektu bytový dům 
č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  456 v k.ú. Přerov              
o celkové výměře 130,3 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Zdeňkou Novákovou, místem 
podnikání Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 89/2, IČ 73874523, jako nájemcem, ke dni 
29.2.2012. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem nebytové jednotky č. 424/102 v objektu 

bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov (Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1257/30/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor     
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
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v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 31, o výměře 41 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem Přerov I - Město, 
Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou,                
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 41.000,-Kč/rok, tj. 1.000,-Kč/m2/rok. 
Účelem nájmu bude využití prostoru jako recyklační dílna pro zpracování elektroodpadu kolektivními 
systémy fy ASEKOL. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1258/30/6/2012 Smlouva o výpůjčce s Policií ČR na části budovy č.p. 2342, příslušné    
k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 605/1 v k.ú. 
Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část střechy a část 
obvodové stěny budovy č.p. 2342, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
605/1 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 2342/7 v Přerově) mezi Policií České republiky - Krajským 
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 72051795, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, 
jako půjčitelem a statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu určitou do 31.12.2017. Účelem výpůjčky je instalace wi-fi zařízení (konzoly, kabelu                
v chráničce (liště) a bodu uchycení stávajícího kabelového závěsu) na předmětu výpůjčky a s tím 
související provozování, údržba, oprava, úprava nebo výměna wi-fi zařízení. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a p. Dohnal v 9.25 hodin. 
 
 
 

 

 

 

PŘESTÁVKA  9.25 – 9.30 hodin 
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7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

1259/30/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 29.2.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

1260/30/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.10 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská  č.o. 36, s manželi M.  a    P.L., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1829 v Přerově,  

Kojetínská  č.o. 28, s paní J.B., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1830 v Přerově,  

Kojetínská  č.o. 30, s paní J.M., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.5 v domě č.p. 1827 v Přerově,  

Kojetínská  č.o. 24, s panem L.Ž., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 20 v domě zvláštního určení - 

domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 404  v Přerově - Předmostí, Tyršova  č.o.68, s paní J.H.,  
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 99 v domě zvláštního určení - 

domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 576  v Přerově, U Žebračky  č.o.18, s manželi E.              
a   L.H.,  

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 70 v domě zvláštního určení - 

domě  s pečovatelskou  službou č.p. 576  v Přerově, U Žebračky  č.o.18, s manželi E.              
a   B.K.,  
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8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v domě č.p.2504 v  Přerově,          
P. Jilemnického   č.o. 5, s panem Z.Z., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 29.2.2012 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1261/30/8/2012 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Olomouc - 
žádost o finanční příspěvek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem 
Olomouc, Dolní Hejčínská 50/28, PSČ 779 00, na dovybavení bytové jednotky chráněného bydlení      
a na nákup pomůcek pro terapeutickou činnost klientky M.Ch.. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1262/30/8/2012 Návrh pořadníku zájemců o poskytnutí bytu zvláštního určení v domě 
zvláštního určení, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Trávník  
1, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh pořadníků zájemců o poskytnutí bytu zvláštního 
určení v domě zvláštního určení, v domech s pečovatelskou službou v Přerově, na adrese Trávník 1,    
U Strhance 13 a Na Hrázi 32. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.3.2012 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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1263/30/8/2012 Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, 
jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace,            
IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p. 54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních 
služeb paní K.K.,   a    I.P.. 
  
Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 
Termín: 30.6.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1264/30/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem A.S,    

na dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní A.O., za 

obvyklých podmínek, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť II/10, s paní V.J., za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu, 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Trávník 17, s manželi J.                

a   J.P., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu, 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Husova 17, s panem J.O., za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu, 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kozlovská 31, s panem A.M.,      

na dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť II/4, s panem M.Z.,      

na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, 
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Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 

 

Na základě diskuse bylo navrženo hlasovat o bodech usnesení 1, 2, 3, 4, 5, 7)  samostatně v jednom 
bloku a o bodu 6) usnesení také samostatně. 

Hlasování o bodech usnesení 1, 2, 3, 4, 5, 7):  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

Hlasování o bodu 6) usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel. 

 
 
 

 

1265/30/8/2012 Žádost o finanční příspěvek - Charita Kojetín 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Charita Kojetín, IČ 70236445, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín           
I-Město, 752 01, na pořízení materiálního vybavení pro uživatele pobytové odlehčovací služby             
v Kojetíně. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1266/30/8/2012 Příslib o spolupráci statutárního města Přerova v rámci projektu 
EUROKLÍ Č 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření příslibu o spolupráci v rámci projektu 
EUROKLÍČ mezi statutárním městem Přerov a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, 
o.s., IČ 70856478, se sídlem Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.3.2012 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní JUDr. Dutko a p. Čechák v 10.07 hodin. 

1267/30/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému 
bytu  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 11 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem L.L., na dobu určitou  1/2 roku 
s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s 
možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 
 
 
Při hlasování bylo pro 10,  Ing. Čermák nepřítomen. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešli JUDr. Dutko a p. Čechák v 10.15 hodin. 

 

 

 

 
 

PŘESTÁVKA  10.16 -  10.25 hodin. 

 

 

9.  RŮZNÉ 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Hrubá  v 10.32 hodin. 

1268/30/9/2012 Nařízení města Přerova č. ....../2012, kterým se vydává tržní řád 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Václav Zatloukal, člen Rady města Přerova. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. ...../2012, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
Při hlasování bylo pro 10, primátor Ing. Lajtoch nepřítomen. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Hrubá v 10.37 hodin. 
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Herbríková v 10.38 hodin. 

1269/30/9/2012 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu za rok 
2011. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Herbríková v 11.00 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Mikulová a Mgr. Karola v 11.01 hodin. 

1270/30/9/2012 IPRM PŘEROV-Jih - výzva uchazeči k plnění na základě rámcové 
smlouvy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje výzvu k předložení nabídky uchazeči RENARDS s.r.o., 
Vídeňská 7, Brno, IČ 25327275 na plnění dle uzavřené rámcové smlouvy: zadavatelská činnost          
na výběr dodavatele akcí "Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12" a "Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3",        
dle důvodové zprávy. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Mikulová v 11.04 hodin. 
 
 
 

 

1271/30/9/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. ETAPA 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako mandantem a společností APC Consulting s.r.o., se sídlem Příční 861/4, 750 02 Přerov, 
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IČ: 268 72 056, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zajištění přípravy a průběhu  veřejné 
zakázky na stavební práce „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. ETAPA“ - otevřené řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za plnění bude 
činit 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 000,00 Kč vč. DPH. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1272/30/9/2012 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší zadávací řízení na komplexní vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku 

„Přerovské listy“ v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka                    
ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

 
2. ukládá úseku veřejných zakázek ve spolupráci s kanceláří primátora zpracovat na nejbližší 

schůzi Rady města Přerova nové zadávací řízení na vydavatelské a distribuční služby              
na zpracování měsíčníku „Přerovské listy“ v souladu s ustanovením § 38 zákona,                   
ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 
3. konstatuje, že usnesení pod bodem 1. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání námitek 

dle § 110 odst. 2 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
 
Při hlasování bylo pro 10, Ing. Špalek nepřítomen. 
 
 
 

 

1273/30/9/2012 TV v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím 
řízení na zadání veřejné zakázky „TV v Přerově“, která byla předložena od společnosti 
Televize Přerov s.r.o., se sídlem  U Bečvy č.p. 2883, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 286 24 882. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním 

městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem  U Bečvy č.p. 
2883, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 286 24 882 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je 
výroba a vysílání zpravodajských bloků a komplexní realizace besed ve stanoveném rozsahu    
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a udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem. Cena za plnění bude činit               
2 050 000,- Kč bez DPH, tj. 2 460 000,- Kč vč. DPH. 

 
3. konstatuje, že usnesení pod body 1. – 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 
9.6  Veřejná zakázka na centrální „Nákup kancelářského materiálu“  
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na centrální „Nákup kancelářského materiálu“  v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), pro otevřené nadlimitní řízení, 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a rámcovou kupní smlouvu dle 

přílohy č. 1 - 3 
 
3. schvaluje komisi pro otevírání obálek dle ust. § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve  znění pozdějších předpisů, v tomto složení:   
 

Člen komise Náhradník 
Mgr. Petr Karola 
Vedoucí odboru vnitřní správy 

Ing. Hana Mikulová 
Vedoucí odd. projektových řízení a správy dotací 

Mgr. Drahomíra Dučáková 
Úsek veřejných zakázek 

Ing. Renata Lounová 
Odd. personální a lidských zdrojů 

Fanka Vrbová 
Vedoucí odd. vnitřních služeb 

Bc. Dagmar Brázdová 
Oddělení vnitřních služeb 

 
 
4. schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 74 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  znění pozdějších předpisů, v tomto složení:   
 
 

Člen komise Náhradník 
Ing. Jiří Lajtoch 
primátor 

Bc. Václav Zatloukal 
člen ZM 

Mgr. Dušan Hluzín 
náměstek primátora 

Michal Zácha, Dis. 
náměstek primátora 

Ing.Jiří Bakalík, 
tajemník 

Mgr. Petr Karola 
vedoucí odboru vnitřní správy 

Rudolf Neuls 
KIS Přerov, ředitel 

Bc. Dagmar Vrbovská 
KIS Přerov, ekonom 

Ing. Pavel Cimbálník 
Městská knihovna v Přerově, ředitel 

Ing. Veronika Borovská 
Městská knihovna v Přerově, ekonom 
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Ing. Bedřich Budka 
Teplo Přerov a.s., vedoucí ekonomického úseku 

Ing.Jaroslav Klvač 
Teplo Přerov a.s., ředitel 

Mgr. Přemysl Dvorský, PhD. 
Ředitel ZŠ Přerov, Želatovská 8 

Mgr. Miroslav Fryštacký 
Ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13 

 
 
Předkladatel primátor Ing. Lajtoch materiál stáhl. 
 
 
 

 

9.7 Veřejná zakázka na centrální „Nákup hygienických potřeb“  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na centrální „Nákup hygienických potřeb“  v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), pro otevřené nadlimitní řízení, 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a rámcovou kupní smlouvu dle 

přílohy č. 1 - 3 
 
3. schvaluje komisi pro otevírání obálek dle ust. § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve  znění pozdějších předpisů, v tomto složení:   
 

Člen komise Náhradník 
Mgr. Petr Karola 
Vedoucí odboru vnitřní správy 

Ing. Hana Mikulová 
Vedoucí odd. projektových řízení a správy dotací 

Mgr. Drahomíra Dučáková 
Úsek veřejných zakázek 

Ing. Renata Lounová 
Odd. personální a lidských zdrojů 

Fanka Vrbová 
Vedoucí odd. vnitřních služeb 

Bc. Dagmar Brázdová 
Oddělení vnitřních služeb 

 
 
4. schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 74 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  znění pozdějších předpisů, v tomto složení:   
 
 

Člen komise Náhradník 
Ing. Jiří Lajtoch 
primátor 

Bc. Václav Zatloukal 
člen ZM 

Mgr. Dušan Hluzín 
náměstek primátora 

Michal Zácha, Dis. 
náměstek primátora 

Ing.Jiří Bakalík, 
tajemník 

Mgr. Petr Karola 
vedoucí odboru vnitřní správy 

Rudolf Neuls 
KIS Přerov, ředitel 

Bc. Dagmar Vrbovská 
KIS Přerov, ekonom 

Ing. Pavel Cimbálník 
Městská knihovna v Přerově, ředitel 

Ing. Veronika Borovská 
Městská knihovna v Přerově, ekonom 
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Ing. Bedřich Budka 
Teplo Přerov a.s., vedoucí ekonomického úseku 

Ing.Jaroslav Klvač 
Teplo Přerov a.s., ředitel 

Mgr. Přemysl Dvorský, PhD. 
Ředitel ZŠ Přerov, Želatovská 8 

Mgr. Miroslav Fryštacký 
Ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13 

 
 
Předkladatel primátor Ing. Lajtoch materiál stáhl. 
 
 
 

 

1274/30/9/2012 MHD v Přerově 2013-2023 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh postupu a rámcového harmonogramu pro zajištění 

nabídkového/výběrového řízení na „MHD v Přerově 2013-2023“ – přeprava cestujících          
ve veřejné linkové autobusové dopravě statutárního města Přerov od 01.12.2013 dle důvodové 
zprávy. 

 
2. ukládá odboru evidenčních správních služeb a ObŽU a odboru vnitřní správy, ve vzájemné 

součinnosti, zahájit přípravu zadávacího řízení na „MHD v Přerově 2013-2023“                     
dle harmonogramu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
3. ukládá věcně příslušným odborům zveřejnit záměr na vyhlášení výběrového řízení na  „MHD 

v Přerově 2013-2023 – přeprava cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě 
statutárního města Přerova od 01.12.2013“ v Úředním věstníku EU se základními informacemi 
dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA, Bc. J. KOČICOVÁ 

Termín: 31.3.2012 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola v 11.55 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 11.55 hodin. 

1275/30/9/2012 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností       
za rok 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora na úseku 
petic a stížností za rok 2011. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

1276/30/9/2012 Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 6.3.2012 
 
 
Ing. Novotná: 
- požádala o opravu v příloze materiálu u podnětu označeného P/10/ZM10/2012 – odpovědnost 

opravit z Mgr. Hrubé na Mgr. Vojtáška. 
Ing. Dostal: 

� požádal o zpracování přehledné tabulky o vynaložených finančních prostředcích na údržbu, 
opravy, investiční akce i drobné akce v místních částech za  posledních 3 – 5 let v přepočtu 
na počet obyvatel. 

Ing. Lajtoch: 
Zajistí tajemník Ing. Bakalík. 
 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková: 
- členové osadního výboru Kozlovice nemají zájem o spolupráci se spolupracujícími členy rady 

tzv.  garanty.  
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná ve 12.20 hodin. 
 
 

 

10.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁM ĚSTKŮ  PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA,  TAJEMNÍKA   MAGISTRÁTU  M ĚSTA 

primátor Ing. Lajtoch: 
� informace o konání výjezdní rady  

� provozování technického dvora 
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván pan Raba, který informoval o nakládání s materiálem       
ze staveb. 
Ing. Lajtoch: 
Na příští schůzi Rady města Přerova bude předložena směrnice týkající se nakládání s majetkem 
(dle proběhlé diskuse) – zajistí odbor správy majetku komunálních služeb ve spolupráci s oddělením 
právním a odborem ekonomickým. 
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� vnitřní předpis pro stanovení výše nájmů – námět k přehodnocení 
Ing. Lajtoch: 
Stávající vnitřní směrnice nájmy řeší. Na příští schůzi bude předložena radním. Zajistí tajemník Ing. 
Bakalík.  
 
 
 
 
 
Bc. Zatloukal: 

� osadní výbor Vinary požádal o vizualizaci protihlukových zábran v souvislosti se stavbou 
dálnice, etapa Přerov – Lipník. 

Ing. Lajtoch: 
Náměstek primátora Mgr. Kulíšek se spojí s investorem za účelem prezentace výstavby dálnice pro 
občany v Městském domě. 
 
 
 
 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková: 

� členové komise pro výchovu a vzdělávání mají zájem o vstupenky na akci Sportovec roku. 
Ing. Lajtoch: 
Oslovím hejtmana Olomouckého kraje s žádostí o vstupenky na tuto akci pro členy komise. 
 
 
 
 
 

 

 
11.  ZÁVĚR 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 30. schůzi Rady města Přerova dne 9. února 2012 ve 13.00 hodin. 

V Přerově dne 13. února 2012 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Ing. Tomáš Dostal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 
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