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ZÁPIS

z 39. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 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, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal

C.  Omluveni: Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Michal Špalek

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 ...
Ing. Klára Koryčanová - pracovnice odboru koncepce 

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 39. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  9. května 2012                 
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 
Omluveni:  Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michal Špalek.

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze Rady města byl navržen pan Mgr. Josef Kulíšek.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.
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1484/39/1/2012 Program 39. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 39. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 2012

2. schvaluje pana Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze Rady města 
Přerova

2. KONTROLA   PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z   KOMISÍ

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná v 8.11 hodin.

1485/39/2/2012 Ustanovení pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky 
Velká Dlážka-Hranická

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova po projednání ustanovuje pracovní skupinu na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická           
ve složení: 
Předseda:  Ing. Tomáš Dostal
Ing. Tomáš Dostal,  Ing. Jiří Draška, Ing. Miloslav Skládal, Ing. Miroslav Herynek, Petr Školoud, 
Edita Rozsívalová, Ing. Michal Symerský, Ladislav Mlčák, Mgr. Helena Netopilová, Ing. arch. Jan 
Horký a Ing. Tomáš Tužín. 
Organizační pracovník: Ing. František Zlámal.

V diskusi Ing. Dostal sdělil, že nemá zájem být předsedou pracovní skupiny.
Ing. Lajtoch:
- organizační pracovník svolá jednání pracovní skupiny a v jeho úvodu navrhne zvolit 

předsedu.

Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Daniela Novotná v 8.25 hodin.
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3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí  Oldřiška Sedláčková v 8.26 hodin.

1486/39/3/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond  oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 
předpis č. .../12, kterým se mění Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů. Znění vnitřního předpisu č. .../12 
je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1487/39/3/2012 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 3/11 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 3/11    
ze dne 27.4.2011 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi M.    a Ing. 
Š.Š., jako dlužníky, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající 
text:

 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v  pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000046 a to tak, aby částku 90 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.5. 2017.“

se nahrazuje textem:

„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy              
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000046 a to tak, aby částku 83 063,00 Kč  s  úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2017.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ
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Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1488/39/3/2012 Rozpočtové opatření č. 6

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2            
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1489/39/3/2012 Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti
 (věcná břemena)

358,0 * + 60,0 418,0

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 520  Ostatní záležitosti pozemních
 komunikací

999,3 + 60,0 1 059,3

Ing. Lajtoch:
- tajemník MMPr Ing. Bakalík ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů prověří 

nastavení a seřízení světelné signalizace u křižovatky ul. Husova – Kojetínská z důvodu 
zajištění bezpečnosti chodců i bezpečného průjezdu vozidel.
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Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1490/39/3/2012 Návrh na schválení dohody o splátkách

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 40.254,60 Kč s příslušenstvím mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a paní Z.D., jako dlužníkem. Předmětem dohody o splátkách bude
závazek dlužníka hradit výše uvedený dluh vzniklý na základě nájemní smlouvy na nebytové prostory 
ve vlastnictví věřitele v měsíčních splátkách ve výši 3.000,00 Kč tak, aby poslední splátka včetně 
příslušenství byla uhrazena ve lhůtě 14 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody 
je uznání dluhu co do důvodu a jeho výše. Součástí dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v 
případě, že některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA  II.:
neschvaluje zavření dohody o splátkách dluhu v celkové výši 40.254,60 s příslušenstvím mezi 
statutárním městem Přerovem jako věřitelem a paní Z.D., jako dlužníkem, a zároveň ukládá oddělení 
právnímu odboru vnitřní správy vymáhat dluh včetně jeho příslušenství soudní cestou.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I.usnesení.
Hlasování o variantě I. Usnesení:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1491/39/3/2012 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka V.S.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerov, jako věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 15.819,30 
Kč s příslušenstvím se lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené 
náklady pohřbu.

2. ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr vymáhat pohledávku za neuhrazené 
náklady pohřbu ve výši 15.819,30 Kč s příslušenstvím za paní V.S., soudní cestou, a to v 
případě neschválení dohody o splátkách pohledávky Zastupitelstvem města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

VARIANTA   II.:
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako 
věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 15.819,30 Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o tom, 
že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedené 
pohledávky.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I.usnesení.
Hlasování o variantě I. Usnesení:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

Paní Sedláčková podala informaci o stavu finančních prostředků ke dni 03.05.2012:

Celkem finančních prostředků                                             138.432.484,94 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                                 1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – ČSOB, a. s.                                 29.500.000,00 Kč – úrok 1,4 % p.a.

                                               

K dispozici na účtech 03.05.2012                                        107.930.984,94 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 03.05.2012                                                     35.495.888,32 Kč

Paní Oldřiška Sedláčková odešla z jednání Rady města Přerova v 8.42 hodin.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Pavel Gala a Ing. arch. Klára Koryčanová v 8.42 
hodin.

1492/39/4/2012 Fasáda roku 2011-výsledky soutěže

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Mgr. Josef Kulíšek a Michal Zácha, 
DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí schvaluje výsledky 9. ročníku soutěže Fasáda roku 
dle důvodové zprávy.
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Pan Bc. Zatloukal navrhl změnu formulace usnesení na schvaluje 
Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1493/39/4/2012 Vybudování sběrného dvora v Želatovské ulici (v areálu bývalých 
kasáren)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci       
s TSMPr vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí na umístění stavby sběrného dvora          
v areálu bývalých kasáren v ulici Želatovská.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Pavel Gala a Ing. arch. Klára Koryčanová v 8.51 hodin.

5.  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

1494/39/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa - smlouva o dílo

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 dílo se společností SATES 
MORAVA spol. s.r.o., IČ 60775530 na částku 381 762,12 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je 
zajištění přesunu kamenné dlažby z mezideponie a výkop nových sond v rámci záchranného 
archeologického výzkumu na stavbě jižního předpolí Tyršova mostu v Přerově,1.etapy.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1495/39/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa – veřejná zakázka        
na realizaci stavby, schválení vítězného uchazeče

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z další účasti na veřejné zakázce na realizaci stavby 
„Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa“  uchazeče ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 
613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 451 92 286, pro nesplnění technických kvalifikačních 
předpokladů.

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z další účasti na veřejné zakázce na realizaci stavby 
„Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa“ „Sdružení Přerov 2012“ sdružující uchazeče 
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,  IČ: 476 76 175 
a Cyril Gragon-DLAŽBA, Tovačovská 126, 768 11  Chropyně, IČ: 474 28 171, pro nesplnění 
technických kvalifikačních předpokladů.

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky ekonomicky nejvýhodnější           
na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov,     
2. etapa“, která byla předložena od společnosti  EUROVIA CS, a.s.,  Národní 10,  113 19  
Praha 1,  IČ: 452 74 924.

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            
a společností EUROVIA CS, a.s.,  Národní 10,  113 19  Praha 1, IČ: 452 74 924 jako 
zhotovitelem, na provedení díla „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa“ s nabídkovou 
cenou 12 930 982,00 Kč bez DPH, tj. 15 517 178,00  Kč vč. DPH.

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

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1496/39/5/2012 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ – schválení 
uzavření mandátní smlouvy

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, 
IČ: 268 72 056, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zajištění přípravy a průběhu  veřejné 
zakázky na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ v otevřeném 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, dle přílohy č. 1.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.
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1497/39/5/2012 Veřejná zakázka "Regenerace panelového sídliště Předmostí –             
9. etapa" – předběžné oznámení veřejného zadavatele

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:

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 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“

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

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1498/39/5/2012 Serverovna záložní agregát – Magistrát města Přerova – schválení 
vítězného uchazeče

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:

1. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k veřejné zakázce „Serverovna 
záložní agregát - Magistrát města Přerova“, která byla předložena od společnosti 
Středomoravské stavby s.r.o., se sídlem Svépomoc I  2012/51, 750 02 Přerov I, IČ: 496 89 
053.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            
a společností Středomoravské stavby s.r.o., se sídlem Svépomoc I  2012/51, 750 02 Přerov I, 
IČ: 496 89 053, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zřízení záložního zdroje –
motorového agregátu pro potřeby MMPr a jeho napojení na stávající rozvod NN, a to v rámci 
budování „Technologického centra ORP“. Cena za plnění bude činit 1 017 318,- Kč bez DPH, 
tj. 1 220 781,- 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.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.
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1499/39/5/2012 „Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova“ – schválení zadávacího řízení

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na „Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova" v souladu                    
s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, zjednodušené podlimitní řízení

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  
č. 1-3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

SATES MORAVA spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01

607 75 530

SISKO spol. s r.o.
Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02

471 55 558

Hřiště, s.r.o.
Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00

283 54 303

Tomovy parky s.r.o.
Karlovice, Radvánovice 11, PSČ 511 01

474 70 712

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

608 38 744

INSTA CZ s.r.o.
Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00

253 74 311

4. ustanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Náhradník komise

 Jan Jüttner  Ing. Jaroslav Čermák

 Ing. Zdeněk Dostál  Stanislav Jurečka

 Mgr. Drahomíra Dučáková  Mgr. Petr Karola

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace a hodnotící komisi ve 
složení:

Členové komise Náhradník komise

 Ing. Kateřina Tuzarová  Adéla Ježková

 Ing. Dan Hos  Ing. Jiří Draška

 Michal Zácha, DiS.  Mgr. Josef Kulíšek

 Ing. Jiří Lajtoch  Čestmír Hlavinka

 Mgr. Petr Karola  Mgr. Drahomíra Dučáková
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Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS.:
- doporučil v bodě 4) usnesení jmenovat tyto členy komise: Jan Jüttner, Ing. Zdeněk 

Dostál, Mgr. Drahomíra Dučáková
tyto náhradníky komise: Ing. Jaroslav Čermák, Stanislav Jurečka, Mgr. Petr Karola.

- doporučil v bodě 5) usnesení jmenovat tyto členy komise:  Ing. Kateřina Tuzarová, Ing. 
Dan Hos, Michal Zácha, DiS., Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Petr Karola

- doporučil v bodě 5) usnesení jmenovat tyto náhradníky komise:  Adéla Ježková, Ing. Jiří 
Draška, Mgr. Josef Kulíšek, Čestmír Hlavinka, Mgr. Drahomíra Dučáková.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

PŘESTÁVKA  9.10 – 9.20 hodin

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk  Vojtášek a pan Miloslav Dohnal v 9.20 
hodin.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

1500/39/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 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 záměr statutárního města Přerova - výpůjčku 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. 108 o výměře 6,6 m2.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1501/39/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 627/48       
a p.č. 235/5 oba v k.ú. Předmostí
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 627/48, zahrada, o výměře cca  500 m2  
a části pozemku p.č. 235/3, zahrada, o výměře cca 500 m2 oba v  k.ú. Předmostí.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1502/39/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 1873/1 
(ostatní plocha – hřbitov, urnový háj) 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 – nájem části pozemku 
p.č. 1873/1 (ostatní plocha – hřbitov, urnový háj) o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.

1503/39/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č.  5455/1, zahrada 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod,  části pozemku  p.č.  5455/1, zahrada, o výměře cca 8 m2 v  k.ú. Přerov,  z vlastnictví
statutárního města Přerov  do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou  znaleckým 
posudkem.
       Kupní smlouva  bude uzavřena  tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím na straně  jedné a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako budoucím  
kupujícím  na straně druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu  
prodávajícímu  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah převodu části pozemku p.č. 5455/1, o výměře cca 8 m2  v k.ú. Přerov.  Kupní cena bude 
stanovena  znaleckým  posudkem,  cena v čase a místě obvyklá.
       Budoucí  kupující  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy  do katastru nemovitostí.

Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.
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1504/39/6/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 6608/3 v  k.ú.  Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit schválit úplatný převod 
nemovitých věcí – pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha, o výměře 1.157 m2, v k.ú.  Přerov,          
z vlastnictví V.A., do vlastnictví statutárního města Přerova,   za dohodnutou kupní cenu  ve 
výši 642.135,- Kč, tj. 555,- Kč/m2. Na převod pozemku p.č. 6608/3, v k.ú. Přerov bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 
prosince 2013. Budoucí kupující se zavazuje uhradit budoucímu prodávajícímu kupní cenu ve 
výši 642.135,- Kč nejpozději do 31. března 2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha, o výměře 1.157 m2, v k.ú.  Přerov.

Na základě diskuse byla navržena úprava usnesení: 
- v bodě 1) usnesení neschválit úplatný převod 
- nový bod 2) usnesení ve znění:  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

vzdání se předkupního práva   k pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha, o výměře 1.157 m2, v 
k.ú.  Přerov.

Hlasování o upraveném usnesení v bodě 1) a novém bodě 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 8, 1 
se zdržel.

Z jednání Rady města Přerova se omluvil primátor Ing. Jiří Lajtoch v 9.41 hodin. Schůzi řídí náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.

1505/39/6/2012 Záměr úplatného převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova –  pozemků p.č. 4328, p.č. 4329, pč. 4331/1, p.č. 4332, 
p.č. 4333/1, p.č. 4333/2, p.č. 4333/3, p.č. 5101/2, budovy č.p. 242 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4332, budovy 
č.p. 562 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328, 
budovy č.p. 563 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez 
č.p./če, garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v  k.ú.  Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí         
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, 
p.č. 4329, ost. plocha, o výměře 1005 m2,  p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m2, p.č. 
4332, zast. plocha a  nádvoří o výměře 493 m2,  p.č. 4333/1, ost. plocha, o výměře 3711 m2, p.č. 
4333/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, 
p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2, budovy č.p.242, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328, 
budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4331/1, budovy bez čp/če, 
garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v k.ú. Přerov, z 
majetku Montáží Přerov a.s., se sídlem Brabansko 3, Přerov, IČ45193657.

1. bere na vědomí informace o nabídce odkupu areálu Montáží Přerov, a.s.

2. ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., pokračovat v jednání o možnosti 
odkupu

V diskusi Mgr. Kulíšek a Ing. Čermák sdělili, že z důvodu střetu zájmů nebudou hlasovat.
Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. navrhl nové usnesení:
1. bere na vědomí informace o nabídce odkupu areálu Montáží Přerov, a.s.

2. ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., pokračovat v jednání o možnosti 
odkupu

Při hlasování bylo pro 6, 2 se zdrželi.

1506/39/6/2012 Směna  nemovitých  věcí - pozemku p.č. 5852/23 v k.ú. Přerov              
ve vlastnictví statutárního města Přerova  za pozemky  p.č. 4957/6,  
p.č. 4957/7 a  p.č. 4957/33, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 
Precheza a.s.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  
nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5852/23, ost. plocha, o výměře 
236 m2, v k.ú. Přerov, za pozemky v majetku Prechezy, a.s., IČ 26872307, se sídlem  nábř. Dr. E. 
Beneše 24, Přerov -  p.č. 4957/6, ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o výměře        
98 m2, p.č. 4957/33, ost. plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov, bez doplatku rozdílu cen 
pozemků. Precheza, a.s., uhradí statutárnímu městu Přerovu náklady na vypracování znaleckého 
posudku ve výši 50% , tj. 1.500,-Kč a náklady ve výši  50% správního poplatku za vklad práva           
do katastru nemovitostí.

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.
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1507/39/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 968, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1255 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  bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
Přerov (Komenského 25) o výměře 87,6 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a Iliasem Kovaříkem, místem podnikání Dolní Újezd 128, IČ 88662535, jako nájemcem. Nájem           
je uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.5.2012. Výše nájemného 
činí 123.390,-Kč/rok bez DPH, tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.200,-Kč/m2/rok                
u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu je využití prostoru                       
k provozování hostinské činnosti. Náklady na spotřebované energie jsou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1508/39/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1)

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
7.6.2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20.12.2008 a č. 2 ze dne 6.4.2009, na objekt bydlení č.p. 
148, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136, pozemek p.č. 136, zast.pl. a 
nádvoří, o výměře 1.464 m2, a movité věci dle přílohy,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem                
a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 4, IČ 62360540, jako 
nájemcem, ke dni 30.6.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

2. schvaluje uzavření dohody o zrušení Dohody o započtení ze dne 10.3.2009 uzavřené              
na základě čl. III odst. 7 nájemní smlouvy ze dne 7.6.2005 mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 4, IČ 
62360540, jako nájemcem, kterou byly prokazatelně vynaložené náklady na provedení 
stavebních úprav započteny na úhradu nájemného, a to ke dni 30.6.2012.   Na základě této 
dohody uhradí statutární město Přerov nájemci částku odpovídající pohledávce ve výši 
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prokazatelně vynaložených nákladů, která nezanikla a do skončení Dohody o započtení 
nezanikne započtením dle Dohody o započtení. Podmínkou uzavření Dohody dle tohoto bodu 
je uzavření dohody o skončení nájmu dle bodu 1 a nájemní smlouvy dle bodu 4.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530 Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti (věcná břemena)

130,0 + 228,0 358,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 51X Zachování a obnova kulturních
památek (MD, zámek)

1 190,0 + 228,0 1 418,0

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) o celkové výměře 1.070,87 m2 (situované v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP)            
a movité věci dle přílohy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 4, IČ 62360540, jako 
nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.7.2012 do 31.8.2015             
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účelem nájmu je využití nebytových prostor k provozování 
gastronomického provozu. Nájemné bude činit 39.000,- Kč bez DPH / měsíc a bude navýšeno 
o DPH v platné sazbě. Úhrada nákladů spojených s předmětem nájmu bude činit 11.000,- Kč 
bez  DPH / měsíc a bude navýšeno o DPH v platné sazbě. Statutární město Přerov se                
v nájemní smlouvě zaváže k úhradě rozdílu výše skutečně vynaložených nákladů spojených        
s provozem předmětu nájmu a výše nákladů spojených s provozem předmětu nájmu, které bude 
dle nájemní smlouvy hradit nájemce, a to za podmínky, že celková veřejná podpora poskytnutá 
statutárním městem Přerov nájemci nepřekročí platnou limitní hranici pro veřejnou podporu 
de minimis (a to ani v součtu s jinými poskytnutými veřejnými podporami de minimis 
poskytnutými v rozhodném období statutárním městem Přerov nebo jiným poskytovatelem), a 
to za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

5. schvaluje s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném         
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) o výměře 302,70 m2  (situovaných v 1.PP a v 1.NP - Holland club + zázemí)  
do podnájmu  Janu Dohnalovi, místem podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 
87389908 od 1.7.2012, když nájemcem nemovitostí bude společnost IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov I – Město, Komenského 1035/4, IČ 62360540. Účelem podnájmu bude provozování 
koktejlového klubu. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31.8.2015. 
Souhlas bude vydán po uzavření nájemní smlouvy dle bodu 4.
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Projednání tohoto materiálu bylo odloženo na odpoledne.

1509/39/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 2680/1, p.č. 5024,               
v majetku statutárního města Přerova, oba  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. ruší své usnesení č. 1283/34/6/2008 přijaté na 34. schůzi Rady města Přerova konané dne 
28.5.2008

2. schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného      
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení VN a NN 
včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět             
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 
nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce                  
a odstranění kabelového vedení VN a NN k tíži pozemků p.č. 2680/1, ost. plocha a p.č. 5024, 
ost. plocha, oba v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, v rozsahu geometrického plánu            
č. 3540-15/2006. Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou,        
za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku č. 6315/35/2012  ve výši 163.870,-Kč, která 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí .

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1510/39/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 418 a části pozemku p.č. 419 oba          
v k.ú. Lýsky – „Novostavba rodinného domu Přerov-Lýsky studna        
a domovní ČOV“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vedení výtlaku do Strhance z domovní ČOV, 
včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení tíži pozemků 
p.č. 418, ostatní plocha, a p.č. 419, ostatní plocha, oba v v k.ú. Lýsky a to ve prospěch pana Bc. M.Z.
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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 panem Bc. M.Z., jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích, včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH.
       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: 31.8.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1511/39/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 6752/55 v k.ú. Přerov - stavba "Přerov 
Kabelíkova Meopta - optika, VNk"

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení VN, včetně ochranného pásma     
a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu      
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění, kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 
6752/55, ostatní plocha,  v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 5495-26/2012. Věcné břemeno           
se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.310,-
Kč.
Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni 
do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.
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1512/39/6/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místností č. 101          
o výměře 6,36 m2 do podnájmu Petru Jiřičnému, místem podnikání Jihlava, Židovská 30,                    
IČ 12161063,  když nájemcem nebytových prostor je společnost Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840. 
Účelem podnájmu je  provoz infocentra a prodej upomínkových předmětů a výrobků.

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Zdeněk Vojtášek a pan Miloslav Dohnal v 9.48 hodin.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

1513/39/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – souhlas             
s úvěrem a pověření ředitelky

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s tím, že příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30, IČ: 49558277, pořídí 1 ks užitkového automobilu prostřednictvím smlouvy o úvěru,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

2. pověřuje Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, zastoupené 
ředitelkou Bc. Hanou Ondrášovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky              
na dodávku užitkového automobilu, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 vydaným Radou 
města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1514/39/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 - povolení výjimky z maximálního 
počtu žáků ve třídě 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2012 Základní škole Přerov, 
Želatovská 8 pro třídu 4.B výjimku do 4 žáků z maximálního počtu žáků ve třídě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1515/39/7/2012 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 27 ks průkazek                       
k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období 
od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 
základních škol v rámci akce Scholar 2012.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1516/39/7/2012 Stížnost na Základní školu Přerov, Boženy Němcové 16  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi manželům M.  ve věci postupu ředitelky 
a učitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16.



22

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.5.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

8.  SOCIÁLNÍ    ZÁLEŽITOSTI

1517/39/8/2012 Uzavření Dodatku č. 6 o úhradě nákladů spojených s pobytem 
přerovské občanky v Domově seniorů Hranice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě č. P 2/06 ze dne 14. 12. 2006 mezi statutárním 
městem Přerov a Městem Hranice, IČ 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
zastoupené Ing. Milanem Káňou, ředitelem Domova seniorů Hranice, o úhradě nákladů 
spojených s pobytem paní M.B.

2. pověřuje Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu 
města Přerova podpisem výše uvedeného dodatku.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

1518/39/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1355/33/8/212 (bod 2) z 33. schůze Rady města Přerova, konané dne            
14. 3. 2012 (paní J.P.),

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1946, s manželi M.      
a  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,

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Trávník 17, s manželi M.              
a  J.K., 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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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/28, s paní L.P.,          
za obvyklých podmínek,

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 4 v Přerově, Kojetínská 1947/36,       
s paní M.S., na dobu 6 měsíců, za podmínky postupného splácení závazků vůči DSMP,

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení 
zdravotně postižených osob - bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem 
O.P., za obvyklých podmínek,

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 51 v domě zvláštního určení - domě                   
s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18,  s manželi E.  a   M.H., za obvyklých 
podmínek,

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39  v domě zvláštního určení - domě                 
s pečovatelskou službou v Přerově, Tyršova 68, Přerov-Předmostí, s paní M.P., za obvyklých 
podmínek,

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 72 v domě zvláštního určení - domě                    
s pečovatelskou službou v Přerově, Trávník 1, s paní J.Z., za obvyklých podmínek a za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu,

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť II/1, s manželi S.  a 
J.R., 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: 1.6.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.

9.   RŮZNÉ

1519/39/9/2012 Kronika města Přerova za rok 2010

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2010,

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit očíslování kroniky a svázání do knihy.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 8 jednomyslně.
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PŘESTÁVKA  10.07 – 10.35 hodin

Na jednání Rady města Přerova se dostavil primátor Ing. Jiří Lajtoch v 10.35 hodin.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek v 10.36 hodin.

9.  RŮZNÉ

9.2 Kompostárna Přerov, 1. a 2. etapa – schválení projektové dokumentace pro 
stavební povolení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova po projednání

1. ruší své usnesení č. 1171/27/4/2012 z 27. schůze konané dne 18.1.2012, kterým schválila 
zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Kompostárna Přerov,             
1. a 2.etapa – dokumentace pro stavební povolení“ v souladu s ustanovením § 6 zákona           
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého 
rozsahu.

2. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Kompostárna 
Přerov, 1. a 2. etapa – dokumentace pro stavební povolení“ v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého 
rozsahu.

3. schvaluje výzvu k podání nabídky a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-2

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o firmy:

Obchodní společnost, sídlo IČ

PRINTES - ATELIER s.r.o.
Přerov, Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 750 
02

253 91 089

MS architekti s.r.o.
Praha 10, Donská 9

625 80 426

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o.
Přerov, Dluhonská 1350/43, PSČ 750 02

435 41 747

EkoINPROS, spol. s r.o.
Brno, Svitavská 576/46, PSČ 614 00

005 47 522
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S-projekt plus, a.s.
Zlín, třída Tomáše Bati 508, PSČ 762 73

607 34 485

5. pověřuje  komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 
nabídek.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 30.5.2012

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch materiál stáhl.

Na základě diskuse bylo navrženo usnesení:

1520/39/9/2012 Kompostárna Přerov

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi svolat jednání 
ve věci realizace kompostárny za účasti odboru rozvoje, odboru správy majetku a komunálních služeb, 
TSMP s.r.o., odboru stavebního úřadu a životního prostředí a odboru ekonomiky. 
Termín:  květen 2012.

Při hlasování bylo pro 9 jednomyslně.

1508/39/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský 
dům, Kratochvílova 1)

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:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
7.6.2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20.12.2008 a č. 2 ze dne 6.4.2009, na objekt bydlení 
č.p. 148, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136, pozemek p.č. 136, 
zast.pl. a nádvoří, o výměře 1.464 m2, a movité věci dle přílohy,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem                
a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 4, IČ 62360540, jako 
nájemcem, ke dni 30.6.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012
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2. schvaluje uzavření dohody o zrušení Dohody o započtení ze dne 10.3.2009 uzavřené              
na základě čl. III odst. 7 nájemní smlouvy ze dne 7.6.2005 mezi statutárním městem
Přerovem, jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, 
Komenského 4, IČ 62360540, jako nájemcem, kterou byly prokazatelně vynaložené náklady 
na provedení stavebních úprav započteny na úhradu nájemného, a to ke dni 30.6.2012.           
Na základě této dohody uhradí statutární město Přerov nájemci částku odpovídající 
pohledávce ve výši prokazatelně vynaložených nákladů, která nezanikla a do skončení 
Dohody o započtení nezanikne započtením dle Dohody o započtení. Podmínkou uzavření 
Dohody dle tohoto bodu je uzavření dohody o skončení nájmu dle bodu 1 a nájemní smlouvy 
dle bodu 4.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530 Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti (věcná břemena)

130,0 + 228,0 358,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 51X Zachování a obnova kulturních
památek (MD, zámek)

1 190,0 + 228,0 1 418,0

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) o celkové výměře 1.070,87 m2 (situované v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP)            
a movité věci dle přílohy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 4, IČ 62360540, jako 
nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.7.2012 do 31.8.2015             
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účelem nájmu je využití nebytových prostor k provozování 
gastronomického provozu. Nájemné bude činit 39.000,- Kč bez DPH / měsíc a bude navýšeno 
o DPH v platné sazbě. Úhrada nákladů spojených s předmětem nájmu bude činit 11.000,- Kč 
bez  DPH / měsíc a bude navýšeno o DPH v platné sazbě. Statutární město Přerov se                
v nájemní smlouvě zaváže k úhradě rozdílu výše skutečně vynaložených nákladů spojených        
s provozem předmětu nájmu a výše nákladů spojených s provozem předmětu nájmu, které 
bude dle nájemní smlouvy hradit nájemce, a to za podmínky, že celková veřejná podpora 
poskytnutá statutárním městem Přerov nájemci nepřekročí platnou limitní hranici pro veřejnou 
podporu de minimis (a to ani v součtu s jinými poskytnutými veřejnými podporami                
de minimis poskytnutými v rozhodném období statutárním městem Přerov nebo jiným 
poskytovatelem), a to za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

5. schvaluje s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném         
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
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Kratochvílova 1) o výměře 302,70 m2  (situovaných v 1.PP a v 1.NP - Holland club + zázemí)  
do podnájmu  Janu Dohnalovi, místem podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 
87389908 od 1.7.2012, když nájemcem nemovitostí bude společnost IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov I – Město, Komenského 1035/4, IČ 62360540. Účelem podnájmu bude provozování 
koktejlového klubu. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31.8.2015. 
Souhlas bude vydán po uzavření nájemní smlouvy dle bodu 4.

Při hlasování bylo pro 8, 1 se zdržel.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Zdeněk Vojtášek  v 10.58 hodin.

10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

- bez připomínek

11.  ZÁVĚR   ZASEDÁNÍ

Pan primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 39. schůzi Rady města Přerova dne 9. května 2012 v 11.00 
hodin.

V Přerově dne 14. května. 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                         Mgr. Josef Kulíšek
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova




