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 USNESENÍ  43. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2012

1646/43/1/2012 Program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2012

2. schvaluje Mgr. Radovana Rašťáka ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze Rady města 
Přerova

1647/43/3/2012 Pokladní operace

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č.../2012, kterým se mění vnitřní předpis     
č. 9/2011 Pokladní operace.

1648/43/3/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 8/2011 - Postupy při operacích                  
s příjmovými pokladními doklady (s přísně zúčtovatelnými tiskopisy)

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ...../2012, kterým se mění Vnitřní předpis 
č. 8/2011 - Postupy při operacích s příjmovými pokladními doklady (s přísně zúčtovatelnými 
tiskopisy)

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 1.7.2012

1649/43/3/2012 Změna vnitřního předpisu č. 5/2011 vydaného Radou města Přerova -
O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské 
policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování 
pohledávek 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č…../2012, kterým se mění vnitřní předpis 
č. 5/2011 vydaný Radou města Přerova – O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, 
Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek dle přílohy č. 1 
této předlohy

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2012
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1650/43/3/2012 Rozpočtové opatření č. 9

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)

530,5 + 125,0 655,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj
 j. n.

6 827,1 + 95,0 6 922,1

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 (úpravy veřejných prostranství aj.)

6 234,0 + 30,0 6 264,0

2212 510  Investiční akce (org. 500002 –
 Tyršův most)

24 420,0 - 210,0 24 210,0

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 1 714,5 + 210,0 1 924,5

1651/43/3/2012 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté
 transfery ze státního rozpočtu

3 672,9 + 58,1 3 731,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 35X  Činnost místní správy
 (informatika, GIS)

15 079,6 + 58,1 15 137,7

1652/43/3/2012 Žádost o finanční příspěvek - Okresní agrární komora

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr        
na poskytnutí dotace  Okresní agrární komoře Přerov, Wurmova 2, 751 52  Přerov, IČ:  47674407,     
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ve výši 10.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací reprezentačních akcí a setkání 
se zástupci agrárního sektoru.

1653/43/4/2012 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2012 na obnovu exteriéru památkově významných staveb             
na území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:

1. Ing. arch P.H.   a Ing.   J.H., na celkovou obnovu vnější fasády spočívající ve výměně oken, 
nátěru výkladců, oplechování parapetů a říms, zednické vyspravení fasády, včetně obnovy 
jejího nátěru objektu Kratochvílova 118/10, Přerov, ležícího na pozemku p.č. 18, k.ú. Přerov, 
ve výši 40 000,--Kč,

2. Ing. J.K., na obnovu vnější fasády spočívající v nátěru fasády, kovových prvků a oken objektu 
Svisle 2198/15, Přerov, ležícího na pozemku p. č.1914/1, k.ú. Přerov ve výši 35 000,--Kč,

3. Teplo Přerov, a.s. , se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, na obnovu vnější fasády objektů 
čp. 8 a 9 Horní náměstí, Přerov, ležících na pozemku p.č. 372, k.ú. Přerov ve výši 30 000,--
Kč,

4. J.G., na výměnu oken na vnější fasádě objektu Wilsonova 213/17, Přerov, ležícího                 
na pozemku p.č. 283/1, k.ú. Přerov, ve výši 45 000,--Kč.

1654/43/5/2012 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“: schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – 9. etapa“ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v otevřeném řízení.

2. schvaluje zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 1 a 2.

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

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Jan Jüttner předseda Komise 
rozvojové a investiční

  Ing.Jiří Draška člen Komise rozvojové a 
investiční

Mgr. Drah. Dučáková Úsek veřejných zakázek   Ing. Jaroslav Čermák člen Komise rozvojové a 
investiční

Ing. Zd. Dostál Odd. investic a technické 
správy

  Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru VNITŘ

4. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi            
ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace
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Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov, člen 
RM

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov, 
primátor

Michal Majer EPROJEKT s.r.o., Přerov Radmila Vlčíková EPROJEKT s.r.o., Přerov

Ing. Jiří Draška člen Komise rozvojové a 
investiční

Ing. Dan Hos člen Komise rozvojové a 
investiční

Michal Zácha, DFiS. St. město Přerov, 
náměstek primátora

PhDr. Marcel Kašík člen Komise rozvojové a 
investiční

Ing. Radomír Kopec Člen osadního výboru 
Předmostí

 Svatava Doupalová pracovnice Odboru 
správy majetku

1655/43/5/2012 Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice, 2. etapa – schválení 
vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele projekčních služeb na veřejnou zakázku „Rozšíření 
skládky TKO Přerov-Žeravice, 2. etapa“, která byla předložena od Ing. Cyrila Mikyšky –
Atelier životního prostředí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 Roztoky, IČ: 458 40 971

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            
a Ing. Cyrilem Mikyškou – Atelier životního prostředí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 
Roztoky, IČ: 458 40 971, jako zhotovitelem, na provedení projekčních služeb na „Rozšíření 
skládky TKO Přerov-Žeravice, 2. etapa“. Cena za plnění bude činit 498 900,- Kč bez DPH, tj. 
598 680,-  Kč vč. DPH.

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

1656/43/5/2012 Městský dům (revitalizace) - Městské informační centrum - schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Městský dům (revitalizace) – Městské 
informační centrum“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu č. 9/12 Zásady postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí (vydaný Radou města 
Přerova), zakázka malého rozsahu

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

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Kojetín I – město, Podvalí 629, PSČ 752 01

258 96 873

PSS Přerovská stavební a.s. 277 69 585
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Přerov I – město, Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov

Středomoravské stavby s.r.o.
Přerov I – město, Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov

496 89 053

ZJS – Realizace staveb s.r.o.
Přerov I – město, Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov

286 11 942

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Lipník nad Bečvou I – Město, Mánesova 1558, PSČ 751 31

476 69 349

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

1657/43/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor         
v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město,         
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 24 a č. 43 B o celkové 
výměře 76,2 m2.

1658/43/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, ostatní 
plocha, o výměře cca 150 m2  v k.ú. Předmostí

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2  v k.ú. Předmostí.

1659/43/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č.  282 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 282      
v k.ú. Přerov o výměře 67,18 m2 (Žerotínovo nám. 44)  a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto 
nebytových prostor 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).
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1660/43/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov (Chemoprojekt - garáž)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor      
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - dvougaráže o celkové výměře 77 m2 mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a Mgr. P.S., jako nájemcem. Nájem bude uzavřen  na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit  12.000,-Kč/rok. Účelem nájmu bude využití 
prostoru pro parkování obytného karavanu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

1661/43/6/2012 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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 1 usnesení č. 1555/40/6/2012 přijatého na 40. schůzi dne 30.5.2012.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část 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. S01 a bočního vstupu o celkové výměře 18,4 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a L.R., jako výpůjčitelem. Výpůjčka bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití 
prostoru jako hudební zkušebna kapely R.A.F. Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

1662/43/6/2012 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 137,  v k.ú. Přerov (nám. 
T.G.M. 8)  a 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) 

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1508/39/6/2012 přijaté na 39. schůzi dne 9.5.2012.

2. ruší své usnesení č. 1605/41/3/2012 přijaté na 41. schůzi dne 5.6.2012.
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3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 150, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov,  nám. T.G.M. 8 
o celkové výměře 577 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a  příspěvkovou 
organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, 
Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena         
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účelem výpůjčky bude využití prostoru jako 
sídlo organizace a kanceláře.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část 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. 64 o výměře 20,8 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
výpůjčky bude využití prostoru jako kancelář.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

1663/43/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 171 a p.č. 181 v k.ú. Popovice               
u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační podzemní vedení, 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, vodovodního                         
a kanalizačního podzemního vedení k tíži pozemku p.č. 171 a p.č. 181 v k.ú. Popovice u Přerova a to 
ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,                    
IČ: 47674521.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 230-26/2012. Věcné břemeno             
se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč - dle návrhu oprávněného       
z věcného břemene.
Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni 
do katastru nemovitostí

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

1664/43/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 411, p.č. 1249, p.č.1235, 
vše v k.ú. Újezdec  u Přerova, v majetku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1345/33/6/2012 z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14.3.2012.
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2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
vstup a vjezd na zatížené nemovitosti, v souvislosti  se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 
411, ost. plocha, p.č. 1249, ost. plocha, p.č.1235, ost. plocha, vše v k.ú. Újezdec u Přerova,       
a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 38, 702 00 Ostrava,          
IČ 27768961, za podmínek dle přiložené smlouvy.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

1665/43/6/2012 Podnájem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytového prostoru  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p./č.e.      
na pozemku p.č. st. 124,  zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Pavlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přenecháním nebytového prostoru - místnosti  v přízemí  
pavilonu II., o výměře 4,4, m2  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p., č.e.   na pozemku p.č. st. 
124,  zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Pavlovice u Přerova, do podnájmu Zemědělskému družstvu  Záhoří 
Soběchleby, s místem podnikání, Dolní Nětčice 112,  IČ: 00149659, DIČ: CZ 00149659, kdy 
nájemcem nebytového prostoru  je Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace  IČ: 61985864, se sídlem Pavlovice u Přerova.  Účelem podnájmu bude využití  
nebytového prostoru  jako  kiosek pro prodej potravin a drogistického zboží.

1666/43/7/2012 Přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 
městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.7.2012

1667/43/7/2012 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy na gymnastiku  

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vizi zpracovanou Mgr. Petrem Vojáčkem, ředitelem Základní školy Přerov,    
U tenisu 4, řešící sportovní zaměření školy na gymnastiku,

2. ukládá Mgr. Petru Vojáčkovi předloženou vizi rozpracovat do konkrétních kroků, které bude 
Základní škola Přerov, U tenisu 4 realizovat v časovém horizontu 5 nejbližších školních roků.

Odpovídá: Mgr. Petr Vojáček

Termín: 31.10.2012
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1668/43/8/2012 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., 
zřízené statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních  
služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1. důvodové 
zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: 2.7.2012

1669/43/8/2012 Nabídka společnosti VALEDOR GROUP s.r.o. na zpracování 
grantového projektu v rámci výzvy OP LZZ č. 89 vyhlášené MV ČR 
pro Územně samosprávné celky

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o nabídce společnosti VALEDOR 
GROUP s.r.o. na zpracování grantového projektu v rámci výzvy OP LZZ č. 89 pro Územně 
samosprávné celky.

1670/43/8/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Křtomil

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a obcí Křtomil, se sídlem Křtomil č.p. 60, 751 14 Křtomil, IČ 00636312 
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: 31.8.2012

1671/43/8/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově,           
Na Hrázi 26, s paní B.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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 16.7.2012

1672/43/8/2012 Vnitřní předpisy k uzavírání nájemních smluv

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č.     /2012, o hospodaření s obecními byty. Vnitřní předpis nabývá 
účinnosti dnem 1. 7. 2012.
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2. vydává vnitřní předpis č.    /2012, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob. Vnitřní předpis 
nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

3. vydává vnitřní předpis č.    /2012, metodický pokyn k uzavírání smluv o nájmu                         
k bezbariérovým garážím. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

4. vydává vnitřní předpis č.    /2012, kterým se mění vnitřní předpis č. 17/03, o poskytování 
bytových náhrad za příspěvek na opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření 
stávajícího bytového fondu města Přerova, ve znění vnitřních předpisů č. 8/04, č. 11/06            
a   č. 7/11. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

5. ruší směrnici č. 16/03, kterou se stanovují zásady pro hospodaření se služebními byty. 
Směrnice je zrušena ke dni 1. 7. 2012.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 1.7.2012

1673/43/8/2012 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření   nájemní  smlouvy  k   bytu  zvláštního   určení  č.  75   v  domě 
zvláštního  určení – domě   s  pečovatelskou  službou  č.p.  576 v Přerově, U Žebračky č. 18     
s  paní  L.D.,

2. schvaluje  uzavření   nájemní  smlouvy   k   bytu   zvláštního  určení  č.  87  v  domě 
zvláštního  určení – domě   s  pečovatelskou  službou  č.p.  576 v Přerově, U Žebračky č. 18    
s  manželi M.  a    Z.Š.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.6.2012

1674/43/9/2012 Plná moc pro Přerovskou rozvojovou, s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje udělení  plné moci  Přerovské  rozvojové  s. r. o.,   IČ     
27 83 13 37, k tomu, aby statutární město Přerov zastupovala na první informativní schůzi vlastníků 
jednotek a na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek za účasti notáře ve všech věcech, týkajících 
se výkonu práv a povinností ve společenství vlastníků jednotek z titulu vlastnictví jednotek dle zák.     
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1675/43/9/2012 „Právní a související poradenské služby spojené s přípravou 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy         
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023" -  schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Právní a související poradenské služby spojené     
s přípravou výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním 
městě Přerově v letech 2013 – 2023" v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,        
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu č. 9/12 Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí (vydaný Radou 
města Přerova), zakázka malého rozsahu

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

Unitender,s.r.o.
Jurečkova 1812/16,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

25394495

ENVI Agentura Trunda s.r.o.
U Hřiště 810/8,779 00 Olomouc-Holice

27857646

Star, a.s.
Zámecká 1466/5,268 01 Hořovice

25668285

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,602 00  Brno-město

28305043

Havel, Holásek & Partners s.r.o.,advokátní kancelář
Týn 1049/3,110 00 Praha 1-Staré město

26454807

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Bc. Margita Považanová odd. dopravně správních 
agend

Mgr. Eva Šáchová odd. dopravně správních 
agend

Bc. Václav Zatloukal člen RM Mgr. Šárka Krákorová-
Pajůrková

člen RM

Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru VNITŘ Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Josef Kulíšek St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Michal Špalek člen RM

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

Čestmír Hlavinka člen RM

Mgr. Ivana Bezroučková, 
MPA

vedoucí Odd. dopravně 
správních agend

Bc. Jitka Kočicová vedoucí Odboru ESŽ

Petr Laga člen ZM Ing. Tomáš Dostal člen RM

Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru VNITŘ Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek
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1676/43/9/2012 „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy        
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023": schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy 
spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy            
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023" v souladu s ustanovením § 6 zákona          
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu      
č. 9/12 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí 
(vydaný Radou města Přerova), zakázka malého rozsahu.

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

B&C Dopravní systémy s.r.o
Husova 517, 411 17 Libochovice

286 99 572

AUDIS s.r.o.
Soukenická 424, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

274 81 476

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

649 39 511

BORGE s.r.o.
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

287 82 071

CITY PLAN spol. s r.o.
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

473 07 218

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Bc. Margita Považanová odd. dopravně správních 
agend

Mgr. Eva Šáchová odd. dopravně správních 
agend

Bc. Václav Zatloukal člen RM Mgr. Šárka Krákorová-
Pajůrková

člen RM

Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru VNITŘ Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Josef Kulíšek St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Michal Špalek člen RM

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

Čestmír Hlavinka člen RM

Mgr. Ivana Bezroučková, vedoucí Odd. dopravně Bc. Jitka Kočicová vedoucí Odboru ESŽ
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MPA správních agend

Petr Laga člen ZM Ing. Tomáš Dostal člen RM

Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru VNITŘ Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek

1677/43/9/2012 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. zn. 16 C 
169/2009-186

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla, že statutární město Přerov podá v zákonné lhůtě odvolání proti rozsudku Okresního 
soudu v Přerově sp.zn. 16 C 169/2009 – 186 ze dne 16.3.2012 v právní věci vedené                  
u Okresního soudu v Přerově pod č.j. 16 C 169/2009.

2. ukládá Odboru vnitřní správy, oddělení právnímu zpracovat a podat v zákonné lhůtě odvolání 
podle bodu 1 tohoto usnesení.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 4.7.2012

1678/43/9/2012 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10.

1679/43/9/2012 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova společností 
Hrdlička spol. s r.o.na webových stránkách pro přístup k aplikaci e-UtilityReport.

1680/43/9/2012 Cena města Přerova 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností – Cena města Přerova 2012,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 
2012.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 2. pololetí 2012
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1681/43/9/2012 Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 18.7.2012

1682/43/9/2012 Nabídka projektové spolupráce - Kedzierzyn-Kozle, Bardejov

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje zapojení statutárního města Přerova do projektu "Aktivní cestovní ruch -
ZEROBORDER - využití vodních cest v příhraniční oblasti k rozvoji aktivní turistiky",

2. schvaluje zapojení statutárního města Přerova do projektu "Spolupráce místních společenství -
CITYWALK - česko-polské vzdělávací olympiády" a ukládá Kanceláři primátora, Odboru 
sociálních věcí a školství a Odboru koncepce a strategického rozvoje spolupracovat s městem 
Kedzierzyn-Kozle na přípravě projektu.

3. schvaluje zapojení statutárního města Přerova do projektu "Budujeme partnerstvá" a ukládá 
Kanceláři primátora, Odboru sociálních věcí a školství a Odboru koncepce a strategického 
rozvoje spolupracovat s městem Bardejov  a s organizací Komunitná nadácia Bardejov           
na přípravě projektu.

V Přerově dne 27. června 2012

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Mgr. Radovan Rašťák
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




