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USNESENÍ z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25. dubna 2012

1442/37/1/2012 Program 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25. dubna 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25.dubna 2012,

2. schvaluje p. Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 37. schůze Rady města 
Přerova.

1443/37/2/2012 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise rozvojové a investiční

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává na jeho vlastní žádost z funkce člena Komise rozvojové a investiční Bc. Václava 
Zatloukala ke dni 30.4.2012,

2. jmenuje členem Komise rozvojové a investiční Ing.Josefa Bittnera, a to s účinností                
od 1.5.2012.

1444/37/2/2012 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.01.2012 do 31.03.2012.

1445/37/3/2012 Informace o fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci odboru ekonomiky, Magistrátu města 
Přerova, že v průběhu roku 2011 nedošlo u fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu     
k vypovězení smlouvy o půjčce. S dlužníky, kteří neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy o 
půjčce, bude postupováno dle sankčních ujednání smlouvy o půjčce.

1446/37/3/2012 Útulek pro zvířata - přijetí darů

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 v celkové výši 1.500 Kč.

1447/37/3/2012 Rozpočtové opatření č. 5

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1377/36/4/2012 bod 1. z 36. schůze Rady města Přerova konané dne 
4.4.2012, kterým Rada města Přerova schválila úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 za podmínky 
zaslání finančních prostředků ve výši dotace na účet města,

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1.
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1448/37/3/2012 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 003,7 - 563,0 11 440,7

3113 510  Investiční akce (org. 500157 –
 Gymnastická hala ZŠ U tenisu)

0,0 + 563,0 563,0

1449/37/4/2012 Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících z územního 
souhlasu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících         
z územního souhlasu uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, DIČ CZ24729035(nabyvatel) a Statutárním městem Přerov, 
Přerov, Bratrská 709/34, 750 11, IČ 00301825, DIČ CZ00301825(převodce).

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 20.5.2012

1450/37/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu v Přerově - dodatek ke smlouvě

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/097/2012, 22004/2012 ze dne 21.2.2012, která byla uzavřena se společností SATES Morava 
spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí jako zhotovitelem na úpravu termínu 
dokončení stavby Jižního předpolí Tyršova mostu Přerov - 1. etapa. Dodatkem č. 2 se původní termíny 
dokončení dle čl. IV, odst. 1 (30. 4. 2012 a 31. 5. 2012) prodlouží o 7 týdnů od dne, kdy bude doručen 
zhotoviteli písemný pokyn k opětovnému zahájení stavebních prací.

1451/37/5/2012 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3“ – schválení 
vítězného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1  písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou         
k veřejné zakázce „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3“, která byla předložena    
od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 
společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 , jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provést stavbu 
dětského hřiště. Cena za plnění bude činit 4 086 000,- Kč bez DPH, tj. 4 903 200,- Kč vč. 
DPH.
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3. konstatuje , že usnesení pod bodem 1 a 2 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1452/37/5/2012 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12“ – schválení 
vítězného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla  v souladu s ustanovením § 81 odst. 1  písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou         
k veřejné zakázce „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12“, která byla předložena     
od společnosti SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov, IČ: 471 55 558.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 
společností SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov, IČ: 471 55 558, jako 
zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provést stavbu dětského hřiště. Cena za plnění bude činit 
3 087 790,- Kč bez DPH, tj. 3 705 348,- Kč vč. DPH.

3. konstatuje , že usnesení pod bodem 1 a 2 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1453/37/5/2012 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu Základní 
školy U Tenisu" – předběžné oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“

2. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, uveřejnit toto předběžné oznámení    
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

3. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1454/37/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu, Přerov - provedení záchranného 
archeologického výzkumu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  ARCHAIA 
Olomouc o. p. s., se sídlem Panská 175/4, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem 
Kováčikem, PhD., ředitelem společnosti, IČ 27713725 na provedení záchranného archeologického 
výzkumu na stavbě „Jižní předpolí Tyršova mostu v Přerově“ s nabídkovou cenou 340 tis. Kč bez 
DPH. Jeho účelem je záchrana archeologických památek ohrožených zemními a stavebními pracemi.

1455/37/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2631/101 v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14).
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky  č. 2631/101, dílna nebo provozovna v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – pravá část) o celkové 
výměře 35,10 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku ve výši id. 3510/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova.

1456/37/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1,  vše v k.ú. Svrčov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova -úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
pozemku  p.č. 77,  o výměře  2341 m2, p.č. 78, o výměře  4405 m2, p.č. 80/1, o výměře  8114 m2  vše   
v k.ú. Svrčov.

1457/37/6/2012 Záměr  statutárního města Přerova - 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.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 34 a č. 35, o celkové výměře 
30,3 m2.

1458/37/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v 
objektech hasičských zbrojnic v místních částech města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku:

1. budovy neevidované v katastru  nemovitostí na pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova a 
části pozemku p.č. 486 o výměře 62 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

2. části nebytových prostor o celkové výměře 74,90 m2, v budově bez č.p., č.e., objekt občanské 
vybavenosti, na pozemku p.č. 1 v k.ú. Dluhonice (součást stavby kaple)

3. části nebytových prostor o celkové výměře 108,20 m2, v budově č.p. 106, příslušné k části obce 
Přerov VI.- Újezdec, na pozemku p.č. 133 v k.ú. Újezdec u Přerova (Větrná 3)

4. části nebytových prostor o celkové výměře 163,24 m2, v budově č.p. 180, příslušné k části obce 
Přerov VII. - Čekyně, na pozemku p.č. 73 v k.ú. Čekyně (Jabloňová 6)

5. budovy č.p. 34, příslušné k části obce Přerov VIII.-Henčlov, na pozemku p.č. 171 v k.ú. Henčlov 
(Zakladatelů 14) a pozemku p.č. 171 o výměře 46 m2 v k.ú. Henčlov

6. budovy č.p. 18, příslušné k části obce Přerov XI.-Vinary, na pozemku p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova (Vinařská 5) a pozemku p.č. st. 44 o výměře 250 m2 v k.ú. Vinary u Přerova

7. budovy bez č.p., č.e. , objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 4  v k.ú. Penčičky, pozemku 
p.č. 4 o výměře 50 m2  v k.ú. Penčičky, budovy bez č.p., č.e., objekt občanské vybavenosti, na
pozemku p.č. 5 v k.ú. Penčičky, pozemku p.č. 5 o výměře 35 m2 v k.ú. Penčičky a budovy bez 
č.p., č.e., objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 6 v k.ú. Penčičky, pozemku p.č. 6 o 
výměře 40 m2 v k.ú. Penčičky
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1459/37/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka pozemku p.č. 6607         
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité 
věci ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to pozemku p.č. 6607 (ostatní plocha – dobývací 
prostor) o výměře 3995 m2 v k.ú.Přerov.

1460/37/6/2012 Nájem části nebytových prostor v budově č.p. 79, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov 
(Blahoslavova 3, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor o celkové výměře 156,98 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov) mezi statutárním městem 
Přerov jako pronajímatelem a společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou        
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a to s účinností od 1.7.2012. Nájemné bude činit 125.584,- Kč/rok 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování kanceláře pro výkon 
podnikatelské činnosti nájemce. Součástí nájemní smlouvy bude souhlas pronajímatele s umístěním 
sídla společnosti nájemce v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov).

1461/37/6/2012 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy 
bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. Svobody v 
Přerově)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem budovy bez 
č.p./č.e., objektu občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (veřejné 
WC na nám. Svobody v Přerově) mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
Marcelou Wisińskou, místem podnikání: Želatovská 34, 750 02 Přerov I. – Město, IČ: 87494981 (jako 
nájemcem). Účelem nájmu je provozování veřejných WC, rychlého občerstvení s prodejem potravin, 
cukrovinek, mražených výrobků a  nealkoholických nápojů. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 30.000,- Kč ročně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2012

1462/37/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č.1019/1, ost. plocha, o výměře 60 m2v k.ú. Přerov.

1463/37/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 540 v k.ú. Předmostí – „Stavební 
úpravy RD, Tylova 7/232.“
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení – přeložku PE STL 
plynovodní přípojky dn 32 ozn. 14050130871012, ID 1898242, včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů - včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 
plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 540, ost.pl., v k.ú. Předmostí a to ve prospěch společnosti 
SMP Net s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností SMP Net s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 
budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení, 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o DPH v platné sazbě.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí .

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

1464/37/7/2012 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 – odvolání ředitelky  

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává paní Josefku Marvanovou z  vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, IČ: 60782102, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Svisle 13, ke dni 31. 07. 2012. Skutkové vymezení důvodu odvolání je uvedeno v důvodové 
zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2012

2. schvaluje , že paní Josefka Marvanová, ředitelka Školní jídelny Přerov, Svisle 13 nebude z 
důvodu jejího odvolání z vedoucího pracovního místa v roce 2012 hodnocena.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2012

1465/37/7/2012 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – žádost o provedení 
stavebních úprav

Rada města Přerova po projednání neschvaluje realizaci investiční akce Základní školou Přerov, 
Velká Dlážka 5, která zahrnuje stavební úpravy prostor školy v souvislosti s rozšířením počtu tříd na 
1. stupni základní školy.

1466/37/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově 
určeného 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: 15.5.2012

1467/37/7/2012 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zpracování vize zaměření školy na 
gymnastiku

Rada města Přerova po projednání ukládá Mgr. Petru Vojáčkovi, řediteli příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4, zpracovat vizi zaměření základní školy na gymnastiku a z toho 
vyplývající nezbytné úkony včetně jejich časového harmonogramu.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

1468/37/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 - pověření ředitele základní školy 
ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Želatovská 8, zastoupenou 
ředitelem Mgr. Přemyslem Dvorským Ph.D., komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky -
dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky včetně software, souvisejícího s dosažením 
výstupů v projektu EU peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3443 v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 
Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 
vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
tvorby registru akcí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

1469/37/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě č.p. 466  
v Přerově, Osmek   č.o.5, s panem L.K.

1470/37/8/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Trávník 18, s manželi M. a M.Š., 
za obvyklých podmínek,

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 1 v Přerově, Tovačovská 1259/9, s 
manželi R. a J.H., 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,

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s manželi B. a 
M.K., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu,



8

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 61 v domě zvláštního určení - domě                  
s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18, s paní I.P., za obvyklých podmínek a za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu,

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť III/6, s paní M.Š., za 
obvyklých podmínek. Uvedený byt bude paní Š. poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za 
příspěvek ve výši 160 000,- Kč.

1471/37/8/2012 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o 
umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova 
pro seniory v Přerově

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, 
jejichž občané žádají o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova pro 
seniory v Přerově, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb, pro rok 2012.

1472/37/9/2012 Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby číslo 982707-0656/2012 mezi statutárním městem Přerovem a Českou poštou, 
s. p., IČ 47114983, se sídlem Praha, Politických vězňů 909/4. Předmětem dohody je úprava 
vzájemných práv a povinností vyplývajících z používání v dohodě specifikovaného výplatního stroje, 
jehož prostřednictvím bude statutární město Přerov hradit ceny za poštovní služby.

1473/37/9/2012 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov III –
Lověšice a Přerov VI – Újezdec

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování ulic 
v Přerově takto:

a) ulici v části Přerov III – Lověšice, katastrální území Lověšice u Přerova, p. č. 228/1 názvem 
Hulínská 
b) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1247 názvem Duhová

1474/37/9/2012 Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ – schválení 
vítězného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce „Právní a 
související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ uchazeče č. 1 Advokátní kancelář Paroulek, Čelakovského 6,    
678 01 Blansko, IČ: 662 21 340, pro neúplnost nabídky dle § 71 odst. 8 zákona.

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací               
v územní samosprávě města Přerova“ uchazeče č. 4  PPE.CZ s.r.o., Gen. Sochorova 1379,   
708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 258 63 568, pro neúplnost nabídky dle § 71 odst. 8 zákona.
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3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou          
k veřejné zakázce  „Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě města Přerova“, která byla předložena od společností 
GORDION s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČ: 261 47 921.

4. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem a 
společností GORDION s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany,                   
IČ: 261 47 921, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je obstarání záležitostí zadavatele pro 
zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení na dodavatele projektu „Zajištění přenosu dat a
informací v územní samosprávě města Přerova“. Cena za plnění bude činit 88 000,- Kč bez 
DPH, tj. 105 600,- Kč vč. DPH.

5. konstatuje  že usnesení pod bodem 3 a 4 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1475/37/9/2012 „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora“ –  hodnotící komise

Rada města Přerova po projednání ruší bod č. 4  usnesení č. 1435/36/11/2012 ze 36. schůze Rady 
města Přerova konané dne 4.4.2012, kterým Rada města Přerova ustanovila komisi pro posuzování 
kvalifikace, pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Poskytování hlasových a 
datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“.

1476/37/9/2012 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 11. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 16.5.2012

1477/37/9/2012 Stížnost na postup ředitele DSMP

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stížnost na postup ředitele DSMP ve věci neuzavření nové nájemní smlouvy,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora stěžovateli.

Odpovídá: Z. DANĚK

Termín: 4.5.2012

1478/37/9/2012 Vnitřní předpis Rady města Přerova č.     /2012, kterým se stanovuje 
postup jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova a Městské 
policie Přerov při odstraňování následků mimořádných událostí a 
havárií v oblasti životního prostředí

Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis Rady města Přerova č.      /2012, kterým 
se stanovuje postup jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova a Městské policie Přerov při 
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odstraňování následků mimořádných událostí a havárií v oblasti životního prostředí.

1479/37/9/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2012, 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 a 
vnitřního předpisu č. 3/2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1480/37/9/2012 Přerovské listy – schválení vítězného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele komplexních vydavatelských a distribučních služeb na 
zpracování měsíčníku „Přerovské listy“, která byla předložena společností Mladá fronta a.s., 
divize MF7 a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4-Modřany, 143 00, IČ: 49240315,

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a 
společností Mladá fronta a.s., divize MF7 a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4-Modřany, 143 
00, IČ: 49240315, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy jsou komplexní vydavatelské a 
distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské listy“. Cena za plnění bude činit 
3.235.325,--  Kč bez DPH, tj.3.882.390,-- Kč vč. DPH,

3. konstatuje že usnesení pod bodem 1 a 2 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

V Přerově dne 25. 4. 2012

           Mgr. Josef Kulíšek                            Čestmír Hlavinka
náměstek primátora města Přerova                                   člen Rady města Přerova




