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 USNESENÍ z 42. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2012

1607/42/1/2012 Program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2012

2. schvaluje pana Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 42. schůze Rady 
města Přerova.

1608/42/2/2012 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova              
na zjednodušení podávání žádostí o grantový program,

2. ukládá Odboru ekonomiky zabývat se podnětem Komise pro cestovní ruch a kulturu RM        
na snížení počtu formulářů nutných k podání žádostí o grant.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

1609/42/2/2012 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů

Rada města Přerova po projednání jmenuje Naděždu Jandovou externím spolupracovníkem -
zástupcem dodavatele, v Redakční radě Přerovských listů, a to s účinností k 1.7.2012 .

1610/42/3/2012 Rozpočtové opatření č. 8

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.
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1611/42/3/2012 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek

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)

2 040,0 - 600,0 1 440,0

2212 520  Silnice 2 783,7 * + 600,0 3 383,7
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

1612/42/3/2012 Poskytnutí dotace - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - záměr

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr        
na poskytnutí dotace Smíšenému pěveckému sboru VOKÁL, tř. 17. listopadu 2, 750 02  Přerov,        
IČ: 63701201, ve výši 10.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na festivale           
v polském Krakově.

1613/42/4/2012 Přístavba psího útulku Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1 bere na vědomí studii rozšíření kapacity útulku pro zatoulaná zvířata na přístavbu psího 
útulku Přerov, psí hotel zpracovanou p. Tomášem Samohýlem,

2 pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zajištěním zpracování příslušných 
projektových dokumentací podle studie citované v bodě 1.

1614/42/4/2012 Informace z pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky 
Velká Dlážka-Hranická

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení z 1. jednání pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická

2. pověřuje jednáním se zástupci Správy železniční dopravní cesty, s.o. a Českých drah, a.s.  
Ing. Tomáše Dostala a Mgr. Helenu Netopilovou.
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1615/42/5/2012 „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově: projekční služby“ –
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově: 
projekční služby" 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

Dopravoprojekt Brno a.s.
Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

463 47 488

Link Projekt s.r.o.
Brno-Žabovřesky, Makovského nám. 2, PSČ 616 00

276 78 032

VIAPONT, s.r.o.
Brno-město, Vodní 258/13, PSČ 602 00

469 95 447

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Olomouc, Legionářská 8, PSČ 772 00

646 10 357

Pontex, spol. s.r.o.(Pontex Consulting Engineers, Ltd.), 
Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

407 63 439

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Brno, Bohunická 50, PSČ 619 00

188 27 527

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

Členové komise  Organizace Náhradník komise Organizace

 Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru vnitřní 
správy

 Mgr. Drah. Dučáková  Úsek veřejných zakázek

 Jan Jűttner Komise rozvojová a 
investiční, předseda

 Ing. Jaroslav Čermák  člen Rady města Přerova

 Ing. Zdeněk Dostál Odd. investic a technické 
správy

 Ing. Josef Bittner  Komise rozvojová a    
 investiční

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

Členové komise  Organizace Náhradník komise Organizace

 Mgr. Josef Kulíšek  náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. náměstek primátora 

 Ing. Jiří Lajtoch  primátor města Přerova  Ing. Jaroslav Čermák člen Rady města Přerova 

 Ing. František Zlámal  Odd. koncepce a rozvoje
 města, vedoucí

 Ing. Pavel Gala Odbor koncepce a strateg. 
rozvoje, vedoucí 

Ing. Jan Široký projektant dopravních 
staveb

Ing. Svatava Vrťová projektantka dopravních 
staveb
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Ing. Jiří Draška člen investiční komise Ing. arch. Vladimír Petroš člen Zastupitelstva města 
Přerova

1616/42/5/2012 Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova – veřejná zakázka na realizaci stavby

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 (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby „ Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova“ uchazeče SISKO spol. s r.o., se sídlem 
Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov, IČ: 471 55 558, pro nesplnění základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona,

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby „ Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova“ uchazeče DEMSTAV group, s.r.o., se 
sídlem U Kostelíčka 1981, 753 01 Hranice IČ: 278 44 935, pro nesplnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona,

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Dětské hřiště              
v lokalitě Vaňkova“, která byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r. o., se 
sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530,

4. 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, na provedení díla „Dětské hřiště             
v lokalitě Vaňkova“. Cena za plnění bude činit 1 999 000,- Kč bez DPH, tj. 2 398 800,- 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 a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

1617/42/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 60/2, ost. plocha,          
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 60/2, ost. plocha, o výměře 50 m2,  v k.ú. Přerov.

1618/42/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 585 a části 
pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr - úplatný převod  části pozemku  p.č. 585, trvalý 
travní porost, o výměře 272 m2 , označenou dle geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek 
p.č. 585 a části pozemku p.č. 586 trvalý travní porost, označenou dle geometrického plánu č.           
545-79/2007  jako pozemek  p č. 586/2,  trvalý travní porost o výměře 172 m2, oba v k.ú. Kozlovice 
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u Přerova z vlastnictví statutárního města  Přerova.

1619/42/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                  
z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a 
pozemků p.č. 731 a p.č. 732 včetně příslušenství,  vše k.ú.Přerov (Velké 
Novosady 5)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
objektu bydlení  č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků 
p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně příslušenství, 
vše  k.ú.Přerov (bývalé dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké Novosady 5)              
a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerov. Zájemci       
o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.400,- Kč (vč. DPH).

1620/42/6/2012 Záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor    
v objektu občanské vybavenosti č.p.  829, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.  1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
9.3.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2009,  na část nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 87,86 m2 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a Vladimírem Mojžíšem, místem podnikání Přerov I –
Město, Jasínkova 328/3, IČ 73276049 a Milanem Zdanicou, místem podnikání Radslavice,     
V Zahradách 267, IČ 13432028, jako společnými nájemci, ke dni 31.7.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 87,86 m2.

1621/42/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3461 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 13 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č.  3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 49 příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
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na pozemku p.č.  3461 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 3461, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m² 
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,     
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

1622/42/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, včetně 
pozemku p.č. 3673 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,    
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č.  3672 v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č.  3672 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha a nádvoří         
o výměře 567 m² a pozemku p.č. 3673, ostatní plocha - zeleň, o výměře 138 m² oba v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova     
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu              
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

1623/42/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2549/3 v objektu      
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 393/10/4/2012, schváleného na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012,      
a to tak, že uvedené usnesení nově zní:

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů                
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, š.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11             
o výměře 561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek 
náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek,         
za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní 
ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“

a současně se mění uvedená příloha v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2549/3, kdy se 
původní znění přílohy:
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jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45

Cena 
pozemku ve
výši 30 %

Hodnota oprav
přísl. jednotce

Kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2549/3 2+1 žaloba na
vyklizení

6277/174951

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45

Cena 
pozemku ve
výši 30 %

Hodnota oprav
přísl. jednotce

Kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2549/3 2+1 V.J. 6277/174951 204.516 Kč
306.774 Kč

16.161 Kč 130.438 Kč 351.115 Kč
453.373 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2549/3 se text výše uvedené přílohy nemění.

1624/42/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 60/10 v k.ú. Popovice u 
Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 60/6, dle geometrického plánu č. 235-69/2012 označené jako díl "a"            
o výměře 478 m2 v k.ú. Popovice u Přerova a části pozemku p.č. 60/10, dle geometrického plánu         
č. 235-69/2012 označené jako díl "b" o výměře 320 m2 v k.ú. Popovice u Přerova, (díly "a" a "b" se 
geometrickým plánem č. 235-69/2012 slučují a vzniká pozemek označený novým p.č. 60/13 o výměře 
798 m2) z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů A.  a   S.D., za kupní 
cenu 199.500,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 cena v místě a čase obvyklá.

1625/42/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit  usnesení    
č.  80/4/3/2011  Zastupitelstva města Přerova   ze dne 14.2.2011 ve znění usnesení č. 398/10/4/2012  
Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  16.2.2012, a to tak, že usnesení Zastupitelstva města 
Přerova   č. 80/4/3/2011 
nově  zní:

" Zastupitelstvo  města Přerova po projednání  za podmínky finančního krytí v rozpočtu města:

1.  schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 orná půda, dle geometrického plánu 
č.5573-58/2012  označené jako pozemek p.č. 5215/40,  o výměře cca 171 m2 v k.ú. Přerov,                   
z podílového spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N, v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, 
Praha 7, IČ: 41192826  k id. 1/2,  dále ze spoluvlastnictví  Ing.  J.K., k  id. 3838/10000,  paní B.K.,  k  
id. 5855/100000  a  pana  Ing.  O.K., k id. 5765/100000,  do vlastnictví statutárního města Přerova,  za 
dohodnutou kupní  cenu 164 450,- Kč,  tj.  961,70 Kč/m2

.

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 1065 m2                 
a pozemku p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví 
společností AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 41192826                  
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a KAPPEL,a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, každý vlastníkem id.½ 
spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova.

1626/42/6/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 6784/4, p.č. 6784/6, p.č. 6773/2, p.č. 6773/1, vše 
v  k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         
do vlastnictví statutárního města Přerova:

• Pozemků p.č. 6784/4, ost. plocha, o výměře 61 m2, p.č. 6784/6, ost. plocha, o výměře 44 m2,    
z vlastnictví P.Š., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 84.000,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/2, ost. ploha, o výměře 8 m2, z vlastnictví MUDr. M.K. – podíl 5/6 a R.Ž.
– podíl 1/6, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.400,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/1, ost. plocha, o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví -
společného jmění manželů P.R.  a J.R., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 746.700,-
Kč, tj. 785,- Kč/m2.

Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510 Investiční akce (org. 500241 –
Městský dům (revitalizace) –
Městské informační centrum)

3 800,0 - 850,0 2 950,0

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 5 977,1 + 850,0 6 827,1

1627/42/6/2012 Sběrný dvůr v areálu bývalých kasáren v ulici Želatovská - Úplatný 
převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova,  části 
pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně jiné stavby bez  
č.p/č.e  na pozemku p.č. 5211/20 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha            
a nádvoří,  o výměře 57 m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  vše    
v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky, 
IČ: 27758003, do vlastnictví statutárního města Přerov.
       Kupní smlouva bude uzavřena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní mezi společností AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky IČ: 
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27758003, jako budoucím prodávajícím na straně  jedné a statutárním městem Přerovem, 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. 5611/32, ostatní plocha, o výměře 
cca 950 m2  v k.ú. Přerov. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě 
a čase obvyklá - nejvýše však ve výši 550.000,- Kč.

Budoucí  kupující  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s TSMPr připravit žádost         
o dotaci na projekt "Sběrný dvůr v Želatovské ulici" v případě vyhlášení výzvy pro 
předkládání žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí.

1628/42/6/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, p.č.4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků  p.č. 
2883/109, o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice,  p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 4549,  o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 
4784/1, o výměře 681 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 4943/2, o výměře 3208  m2, ostatní 
plocha,  silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836  m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 
4960/1, o výměře 4359  m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4962, o výměře 487 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5022,      
o výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3, o výměře 2753 m2, ostatní plocha,  
silnice, p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 5098/2, o výměře 2589 m2, 
ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č. 5199/1, o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
5328/3, o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5385/1,  o výměře         
1517 m2, zahrada, p.č. 6868/5,  o výměře  460 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3,       
o výměře 473 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2883/115, o výměře 348 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 2883/116, o výměře 669 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 
4967/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.4988/7,  o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/8, o výměře 264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4988/9,   
o výměře 401 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/5, o výměře 2931 m2, ostatní 
plocha,  silnice,  p.č. 4947/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
4947/7, o výměře 123 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, 
ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/9, o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10,              
o výměře 46 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/12, o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/9,
o výměře 174 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 978/1, o výměře 913 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,  p.č. 2201/2,    
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o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace   vše v k.ú. Přerov,   z vlastnictví ČR -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,           
do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemkům p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 
4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 
5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, p.č.4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 
4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 
4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov, za podmínky převodu  těchto 
pozemků na statutární město Přerov.

1629/42/6/2012 Směna nemovitých věcí v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov 
a ČR - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 372/16/4/2008 ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného ve dnech               
16. a 23.6.2008, kterým byla schválena směna nemovitých věcí – objektu bydlení č.p. 2180, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2242, pozemku p.č. 2242 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 468 m2, části budovy bez čp/če - garáže na pozemku p.č. 2241/2 a části pozemku 
p.č. 2241/2 označené dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako pozemek p.č. 2241/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 300 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova            
do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem 
Schweizerova 91, Olomouc, za id. 3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez čp/če – objektu 
občanské vybavenosti na pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 117 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, do vlastnictví 
statutárního města Přerova s tím, že směna nemovitostí bude realizována bez doplatku rozdílu cen 
směňovaných nemovitostí. Změna usnesení spočívá ve změně označení nemovitostí jako předmětu 
směny, podle které se objekt bydlení č.p. 2180, příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2242, pozemek p.č. 2242 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 469 m2, budova bez čp/če - garáž      
na pozemku p.č. 2241/2 a pozemek p.č. 2241/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, vše        
v k.ú. Přerov, převádí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČR – Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, za id. 
3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez čp/če – jiné stavbě na pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 
2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, které 
se převádí z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940,           
se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, do vlastnictví statutárního města Přerova.

1630/42/6/2012 Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 
30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011 a dodatku č. 7 ze dne 
26.4.2012, uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, kterým se 
současné znění čl. IV odst. 8, 9 a 10 nájemní smlouvy nahrazuje textem: 
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(8) V případě, že v době trvání nájemního vztahu podle této smlouvy bude nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních, která jsou jako předmět 
nájmu specifikována v čl. I odst. 1 bodě 1.7 smlouvy, zavazuje se pronajímatel uhradit nájemci za 
strpění omezení využití parkovacích stání úplatu, která se považuje ve smyslu ust. § 14 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za poskytnutí služby. 
Úplata za takto poskytnutou službu se stanoví za dobu, po kterou bylo nájemci  znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel na těchto parkovacích stáních.

(9) Výše úplaty dle odst. 8 tohoto článku smlouvy bude stanovena jako součin:
a) počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 

silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného 
nájemného ve výši 15,39 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel na parkovacích stáních po celou dobu, po kterou lze během dne 
vybírat parkovné,

b) počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel, počtu hodin, za které bylo nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání       
na hodinu z placeného nájemného ve výši 1,539 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno 
vybírat parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních pouze po část 
doby, po kterou lze během dne vybírat parkovné.

(10) Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel uhradí nájemci úplatu za službu  dle odst. 8 tohoto 
článku smlouvy navýšenou o DPH ve výši platné sazby daně vymezené zákonem č. 235/2004 Sb.,         
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na základě vystaveného daňového dokladu     
se splatností 15 dnů ode dne jeho vystavení.

V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2     
ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 
8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011 a dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

1631/42/6/2012 Souhlas statutárního města Přerova s podnájmem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor ve 
stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č 
1873/23 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o výměře       
17,63 m2 (místnost č. 9 – kancelář) ve stavbě občanského vybavení  bez čp/če postavené na pozemku 
p.č. 1873/23 v k.ú. Přerov do podnájmu pro Františka Steiningera - kamenictví, IČ 12105252,               
s místem podnikání 9. května 816/33, Přerov, za nájemné ve výši 17.630,- Kč/rok (tj. 1000,-
Kč/m2/rok), navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nájemcem je společnost Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov.

1632/42/6/2012 Informace o aktuálním vývoji vypořádání majetkoprávních vztahů        
k části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. 
NP v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. T.G.Masaryka 555/16, 
Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním vývoji vypořádání 
majetkoprávních vztahů k části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. NP       
v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 
(nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov.

1633/42/6/2012 Změna usnesení č. 1579/40/6/2012 - Oprava místních komunikací          
v Čekyni, ul. Na  Podlesí – pověření k zajištění realizace

Rada města Přerova po projednání mění své  usnesení  č. 1579/40/6/2012 ze 40. schůze Rady města 
Přerova konané dne 30.5.2011, a to tak, že usnesení nově zní : 

„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 278 41 090, a to  na 
zajištění  opravy části  místní komunikace v Čekyni, ul. Na Podlesí o výměře cca 540 m2 (v prostoru 
křižovatky ul. Na Podlesí a ul. K Rybníčku) za částku 400.000,- Kč vč. DPH“

1634/42/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 - souhlas zřizovatele 
k použití části rezervního fondu na posílení investičního fondu

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 171 219,- Kč          
z rezervního fondu Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerovem do investičního fondu této organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2012

1635/42/7/2012 Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší statutárním městem Přerov jako zřizovatelem základních škol,

Odpovídá: Ing. P. GALA, Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 20.6.2012

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s odborem sociálních věcí        
a školství zpracovat žádost včetně pořízení environmentálního programu výuky žáků 
(společného pro všechny základní školy).

Odpovídá: Ing. P. GALA, Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 20.6.2012

1636/42/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a bytům 
zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou v Přerově
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Kojetínská 5, s paní H.O., za 
obvyklých podmínek,

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6  v Přerově, Husova 9, s manželi M.       a 
P.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, za 
podmínky postupného splácení závazků vůči statutárnímu městu Přerov,

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní D.U., za 
obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu paní L.S.,

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem P.H., za 
obvyklých podmínek,

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem R.D., 
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, za podmínky postupného 
splácení závazků vůči DSMP za náklady řízení výkonu rozhodnutí a soudní poplatky,

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  č. 24 v domě zvláštního určení - domě                  
s pečovatelskou službou v Přerově, DPS U Žebračky 18 v Přerově, s manželi B.             a 
M.S., za obvyklých podmínek. Byt bude poskytnut po provedených stavebních úpravách.,

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  č. 10 v domě zvláštního určení - domě                  
s pečovatelskou službou v Přerově, DPS Na hrázi  v Přerově, s panem B.P., za obvyklých 
podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu,

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě zvláštního určení - domě                    
s pečovatelskou službou v Přerově, Na hrázi 32, s paní M.M., za obvyklých podmínek,

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 v domě zvláštního určení - domě                   
s pečovatelskou službou v Přerově-Předmostí, Tyršova 68, s paní B.P., za obvyklých 
podmínek.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 16.7.2012

1637/42/8/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - město Němčice nad Hanou

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a městem Němčice nad Hanou, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 
Němčice nad Hanou, IČ 00288497 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,-
Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.7.2012
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1638/42/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě 
č.p. 1828 v Přerově,  Kojetínská  č.o. 26, s manželi A. a   R.H.

1639/42/9/2012 Prodej nepotřebného movitého majetku (viz znalecký posudek              
v příloze), který je ve vlastnictví příspěvkové organizace Domovní 
správy města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku (viz znalecký posudek v příloze), který je ve 
vlastnictví příspěvkové organizace Domovní správy města Přerova,  za ceny uvedené v tomto 
znaleckém posudku (ceny jsou uvedeny vč. 20% DPH),

2. pověřuje zajištěním předmětné akce ředitele Domovní správy města Přerova.

1640/42/9/2012 Navýšení kompenzace Dopravní a logistické společnosti s.r.o.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí navýšení kompenzace z důvodu navýšení 
vstupních komodit dle uzavřené smlouvy.

1641/42/9/2012 „Licence MS Office 2010“ – schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávku, na nákup „Licencí MS Office 2010" 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 a zadávací dokumentaci dle přílohy  č. 1 a 2

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

AutoCont CZ a.s.
Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

476 76 795

DELL Computer, spol. s r.o.
V Parku 2325/16, 148 00 Praha 11-Chodov

452 72 808

DIGI TRADE, s.r.o.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

604 91 540

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4

261 15 310

HEWLET-PACKARD s.r.o.
Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

170 48 851

Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

251 12 775
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T-Systems Czech Republic a.s.
Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

610 59 382

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

Členové komise Náhradník komise

 Bc. Kamil Václavík Oddělení ICT Libor Jílek Oddělení ICT 

 Mgr. Drahomíra Dučáková Úsek veřejných zakázek Mgr. Petr Karola Odbor VNITŘ 

 Ing. Tomáš Dostal člen RM Ing. Jiří Lajtoch primátor města

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

Členové komise Náhradník komise

Čestmír Hlavinka člen RM Mgr. Radovan Rašťák člen RM 

Ing. Tomáš Dostal člen RM Jan Jütner předseda Komise ROZ

Ing. Antonín Krejčíř Oddělení ICT Ing. Tomáš Saňka Oddělení ICT 

Libor Jílek Oddělení ICT Bc. Kamil Václavík Oddělení ICT

Ing. Ján Gocník Oddělení ICT Ing. Lukáš Pálka Oddělení ICT

1642/42/9/2012 Návrh na stanovení platu panu Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, řediteli 
Kulturních a informačních služeb města Přerova

Rada města Přerova po projednání stanovuje s účinností od 1. 7. 2012 plat panu Mgr. Jaroslavu 
Macíčkovi, řediteli Kulturních a informačních služeb města Přerova v rozsahu, uvedeném v příloze     
č. 1. a 2.

1643/42/9/2012 Návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Domovní 
správa města Přerova panu Antonínu Čechákovi

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ve smyslu § 134 zákoníku 
práce řediteli příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova panu Antonínu Čechákovi         
ve výši, uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10.

1644/42/9/2012 Zahraniční pracovní cesty

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Michal 
Zácha, DiS., Ing. Daniela Novotná, Ing. Hana Mikulová, s řidičem, která se uskuteční ve 
dnech 23.-24.června. 2012 při příležitosti městské slavnosti v Ozimku (Polsko),

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Jiří 
Lajtoch, Michal Zácha, DiS., s řidičem a tlumočníkem, která se uskuteční ve dnech 17. - 20. 
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července 2012 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském městě Cuijk 
(Nizozemí).

1645/42/9/2012 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na II. pololetí 2012,

2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na II. pololetí 
2012.

V Přerově dne 12. června 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




