
ZÁPIS

ze 47. schůze Rady města Přerova konané dne 4. září 2012

PROGRAM:
---------------

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové a investiční 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:

Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan 
Hluzín, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michal Špalek, Mgr. 
Šárka Krákorová Pajůrková

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník Magistrátu města 
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté:

Ing. Daniela Novotná - vedoucí odb. Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje
Mgr. Zdeněk Vojtášek -vedoucí odb. správy majetku a komunálních služeb
p.Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odb. ekonomiky
Mgr. Petr Karola - vedoucí odb. vnitřních věcí
Bc. Bohdana Kalincová - referent Úseku veřejných zakázek
Bc. Jitka Kočicová - vedoucí odb.evidenčních správních služeb a OŽÚ
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odb.SÚ a životního prostředí
p.Petr Laga - zastupitel a jednatel spol.Přerovská rozvojová, a.s.
Ing. arch.Vl.Petroš - zastupitel a jednatel spol. Přerovská rozvojová, a.s.

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 47. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 4. září 2012  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města, Rada města byla schopna 
se právoplatně usnášet. Na jednání Rady města došel později Ing. Tomáš Dostal.

Hlasování o programu:     10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 47. schůze Rady města byl navržen Mgr. Dušan Hluzín.

Hlasování o ověřovateli:   10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)
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1829/47/1/2012 Program 47. schůze Rady města Přerova konané dne 4. září 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 47. schůze Rady města Přerova konané dne 4. září 2012,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 47. schůze Rady města 
Přerova.

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Na jednání Rady města byli přizváni jednatelé společnosti Přerovská rozvojová, a.s. – pan Petr Laga, 
Ing.arch. Vladimír Petroš a společně s Ing. Čermákem – členem Rady města a taktéž jednatelem 
společnosti, informovali Radu města o činnosti společnosti od 1.7.2012.

1830/47/2/2012 Informace o činnosti společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o činnosti společnosti Přerovská 
rozvojová, s.r.o. od 1.7.2012.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal).

Z jednání odešli p. Laga, Ing.arch. Petroš.

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Tomáš Dostal, tzn. bylo přítomno všech 11 radních.

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky p. Oldřiška Sedláčková.

1831/47/3/2012 Rozpočtové opatření č. 12

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Na základě podnětu p. Hlavinky uložil primátor Ing. Lajtoch náměstkovi primátora Mgr. Kulíškovi ve 
spolupráci s odborem koncepce a strategického rozvoje, aby na příští Radě města podal informaci ke 
smlouvě s firmou City-tools, s.r.o. Brno o budování přístřešků na autobusových zastávkách.

Hlasování:  11 pro

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala.
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1832/47/4/2012 Smlouva  o poskytnutí provozního a investičního příspěvku 
statutárním městem Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. 
pro rok 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí 
provozního a investičního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s. pro rok 2012 v celkové výši 9.770.000,- Kč mezi statutárním městem 
Přerovem, jako poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 
1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

2229  Ostatní přijaté vratky 
transferů

1 277,1 + 1 770,0 3 047,1

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410  Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) 8 000,0 + 1 770,0 9 770,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
 opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 039,7 + 1 770,0 41 809,7

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se informací o příspěvku Regionálnímu letišti 
Přerov a.s. v roce 2012.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

PŘESTÁVKA: 9.10 – 9.15 hodin

5. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nebyly předloženy písemné předlohy.

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.
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Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Zdeněk Vojtášek a  vedoucí odd. majetkoprávního Bc. Miloslav Dohnal.

1833/47/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937 v k.ú. 
Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 937, ost.pl., o výměře cca 15 m2 v k.ú. Čekyně.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1834/47/6/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod/nájem nemovitých věcí 
v/z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1095/2, p.č. 
1098, p.č. 1099 a částí p.č. 1007 vše v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1095/2, orná 
půda, o výměře cca 80 m2 , pozemku p.č. 1098, orná půda, o výměře 60 m2 a části  pozemku 
p.č. 1099, orná půda, o výměře cca 30 m2 vše v k.ú. Žeravice

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod části pozemku p.č. 1095/2, orná půda, o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 
1099, orná půda, o výměře cca 20 m2  a části pozemku p.č. 1007, vodní plocha, o výměře cca 
100 m2 a o výměře cca 60 m2 v k.ú. Žeravice

3. schvaluje záměr statutárního  města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1095/2, orná půda,     
o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 1099, orná půda, o výměře cca 20 m2 a části pozemku 
p.č. 1007, vodní plocha, o výměře cca 100 m2  a o výměře cca 60 m2 v k.ú. Žeravice.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1835/47/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 208  a 
pozemku p.č. 501 oba v k.ú. Penčice/zřízení věcného břemene na části 
pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného 
z věcného břemene vstupovat a vjíždět na zatíženou nemovitost k tíži pozemku p.č. 208 v k.ú. 
Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova  a  ve prospěch pozemku p.č. 94 v k.ú. 
Penčičky ve vlastnictví manželů M. a H.F.
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 208, orná  
půda, o výměře cca 1000 m2 a úplatný převod pozemku p.č.501, ost.pl., o výměře 41 m2 oba v 
k.ú. Penčice

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1836/47/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
části  pozemku  p.č.4394/1, ost. plocha , o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov.

V diskusi podal p. Hlavinka protinávrh –podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
úplatného převodu – hlasování o protinávrhu: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1837/47/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 628/22 v 
objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 
628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7, 9) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve výši 582/30274, do 
vlastnictví stávajícího nájemce, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny 
bytu stanovené znaleckým posudkem.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1838/47/6/2012 Bezúplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod částí pozemku p.č. 106/19, ostatní plocha, v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu 
č. 588-83/2010 pozemek označený novým p.č. 106/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 255 m2 a 
pozemek označený novým p.č. 106/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 z 
vlastnictví České republiky - Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, IČ: 45797072 do majetku statutárního města Přerova.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1839/47/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2582 oba v k.ú. Přerov
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynovodní přípojku, včetně ochranného pásma a 
s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této přípojky k tíži pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2582 
oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti KARAT 
Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 25352687.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši  3 679,- Kč 
stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 5610-192/2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1840/47/6/2012 1. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova-změna usnesení                                                                                                                                                       
2. Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení z 12. zasedání konaného dne 
18.6.2012, č. 527/12/5/2012, a to tak, že bod 2 písmeno b) podbod 4. nově zní: 
"veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  na pozemcích p.č. 102/14, p.č. 102/17, p.č. 
102/49 a na pozemku p.č. 102/56 vše v k.ú. Popovice u Přerova v pořizovací hodnotě 
143.873,- Kč, v rozsahu e dokumentace viz příloha 2c, za podmínky zřízení věcného břemene 
práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, včetně 
kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, 
a není ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí veřejného 
osvětlení, včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku  převáděného dle bodu 1., nebo ve 
prospěch statutárního města Přerova."

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat veřejné osvětlení včetně kabelového vedení 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, veřejného osvětlení včetně kabelového vedení k tíži 
pozemku p.č. 102/49 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví společnosti ROGIN Zero, s.r.o., 
se sídlem Přerov, Velká Dlážka 2, IČ: 28618416 a  ve prospěch statutárního města Přerova.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 230-26/2012. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou, bezplatně.
Povinný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému 
břemeni do katastru nemovitostí.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1841/47/6/2012 1. Uzavření souhlasného prohlášení mezi Statutárním městem Přerov a 
panem V.L. 2. Záměr statutárního města Přerova - dispozice s 
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nemovitým majetkem statutárního města Přerova - doprodej bytové 
jednotky č. 2489/2 v objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č.
5734/13 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření souhlasného prohlášení mezi 
Statutárním městem Přerov a panem V.L., ve kterém oba souhlasně prohlásí, že smlouva o 
převodu vlastnictví bytové jednotky a pozemku ze dne 24.7.2012 k bytové jednotce č. 2489/1 
v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov je neplatná z důvodů uvedených v 
důvodové zprávě.

2 schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení 
č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a 
pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I, č. or. 26,27) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, 
o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 5734/13, zast. plocha, o výměře 163 m2 v k.ú. Přerov ve výši 
5121/78311.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

1842/47/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
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1843/47/8/2012 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 27 v domě zvláštního určení –
v domě s pečovatelskou službou č.p. 2472 v Přerově, Jižní čtvrť I/25 s paní M.D.  Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 31 v domě zvláštního určení –
v domě s pečovatelskou službou č.p. 404 v Přerově, Tyršova 68 s manželi L. a Z.P. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek a za podmínky ukončení nájmu k doposud 
užívanému obecnímu bytu.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.10.2012

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1844/47/8/2012 Babybox - žádost o finanční dar

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení 
Babybox pro odložené děti Statim, IČ 27006891, se sídlem Praha 10, Hájek 88, PSČ 104 00 na 
inovaci a servis všech babyboxů v České republice.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1845/47/8/2012 Akce „Senior symposium“ – peněžité a nepeněžité dary, zajištění 
reklamy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností KEMIFLOC a.s., IČ: 
47674695, se sídlem Nábřeží Dr. Ed. Beneše 24, Přerov, Česká republika, jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento peněžitý dar pro účely zajištění, propagace a pohoštění účastníků, 
přednášejících, vystupujících a hostů osvětové, preventivní a výchovně vzdělávací akce k 
Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity „Senior symposium“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

2. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností KOS CONSULT s.r.o., IČ: 268 
72 765, se sídlem Havlíčkova 1288/26, Přerov, Přerov I - Město, PSČ 750 02, jako dárcem, 
jejímž předmětem je tento peněžitý dar pro účely zajištění, propagace a pohoštění účastníků, 
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přednášejících, vystupujících a hostů osvětové, preventivní a výchovně vzdělávací akce k 
Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity „Senior symposium“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

3. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Meopta – optika, s.r.o., IČ: 
47677023, se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž předmětem je 
tento peněžitý dar pro účely zajištění, propagace a pohoštění účastníků, přednášejících, 
vystupujících a hostů osvětové, preventivní a výchovně vzdělávací akce k Evropskému roku 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity „Senior symposium“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na akci „Senior symposium“ v Přerově dne 
1.10.2012 ve výši 6.000,- Kč včetně DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako 
zajišťovatelem reklamy) a subjektem GEMINI oční centrum, a.s., IČ: 26906295, se sídlem U 
Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43  (jako objednatelem reklamy),

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 6,0 + 6,0 12,0

4379 2111 635 Příjmy z poskytování služeb 
a výrobků (reklama)

0,0 + 6,0 6,0

Výdajová část  v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence

50,0* + 11,0 61,0

6399 635 Ostatní finanční operace (daň z příjmů 
právnických osob za obce, DPH)

22 962,0 + 1,0 22 963,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

11. RŮZNÉ

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí odboru Stavebního úřadu a životního prostředí RNDr. 
Pavel Juliš.

1846/47/9/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady         
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení 
na energetické využití odpadu.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

Z jednání odešel RNDr. Juliš a byly přizvány paní Jana Leitkepová - vedoucí projektu 53 za 
společnost Equica a Ing. Renata Lounová – manažerka projektu 53

1847/47/9/2012 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu 
města Přerova"

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr  Ing. Jiří Bakalík.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality 
řízení na Magistrátu města Přerova", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056 spolufinancovaného                    
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
obecního rozpočtu.

V diskusi požádala paní Leitkepová o schůzku s vedením města případně dalšími radními, která by se 
týkala klíčové aktivity strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

Z jednání odešly p.Leitkepová a Ing. Lounová a byl přizván vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Petr 
Karola.

1848/47/9/2012 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova návrh                      
na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I – Město, v katastrálním území Přerov p. č. 6900/634 
názvem Letištní Letecká.

V diskusi byly navrženy tyto protinávrhy:
Mgr. Rošťák navrhl ulici pojmenovat Letiště sever: 1 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. 
Kulíšek) - NEPROŠLO
Bc. Zatloukal navrhl ulici pojmenovat U letiště – jako prodloužení stávající ulice: 1 pro, 1 proti, 8 se 
zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) – NEPROŠLO
Ing. Lajtoch navrhl ulici pojmenovat Letecká: 7 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen

Na jednání Rady města byla přizvána referentka Úseku veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová.

1849/47/9/2012 Centrální nákup hygienických potřeb

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,         
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Centrálního nákupu hygienických potřeb“,

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.

Na základě diskuse primátor Ing. Lajtoch uložil, aby prostřednictvím Kanceláře primátora byli radní 
informováni sms zprávou o probíhající aukci.

hlasování: jednomyslně 11 pro

1850/47/9/2012 Centrální nákup kancelářského materiálu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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 nadlimitní veřejné zakázky 
na dodávky „Centrálního nákupu kancelářských potřeb“,

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.

hlasování: jednomyslně 11 pro

1851/47/9/2012 „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“ 
– změna rozhodnutí ve schválení vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod č. 1 usnesení č. 1817/46/9/2012, kterým, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na dodávku: veřejná 
zakázka „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“, která byla 
předložena od společnosti INTER PRO CZ s.r.o., se sídlem Velkomoravská 3891, Hodonín, 
PSČ 695 01 , IČ: 255 32 987,

2. ruší bod č. 2 usnesení č.1817/46/9/2012, kterým, schválila uzavření smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov, jako kupujícím, a společností INTER PRO CZ s.r.o., se sídlem 
Velkomoravská 3891, Hodonín, PSČ 695 01 , IČ: 255 32 987, jako prodávajícím, na dodávku 
všech plnění souvisejících s dodávkou a instalací interiérového vybavení pro nové Městské 
informační centrum (MIC) Kulturních a informačních služeb města Přerova (KIS).
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Cena za plnění, vycházející z nabídkové ceny uchazeče, měla činit 604 788,- Kč bez DPH, tj.          
725 746,- Kč vč. DPH.

3. konstatuje že důvodem zrušení bodů č. 1. a 2. usnesení č.1817/46/9/2012 je odmítnutí 
vybraného uchazeče uzavřít se zadavatelem smlouvu,

4. rozhodla v souladu ze stanoveným základním hodnotícím kritériem – nejnižší nabídková 
cena, o výběru nabídky s 2. nejnižší nabídkovou cenou, kterou v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“ předložil  
uchazeč, firma Robert Hloch, se sídlem Přestavlky 70, PSČ 750 02, IČ: 659 21 071. 
Nabídková cena činí 837 204,- bez DPH,

5. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a firmou Robert 
Hloch, se sídlem Přestavlky 70, PSČ 750 02, IČ: 659 21 071 jako prodávajícím, na dodávku 
všech plnění souvisejících s dodávkou a instalací interiérového vybavení pro nové Městské 
informační centrum (MIC) Kulturních a informačních služeb města Přerova (KIS).

Cena za plnění bude činit 837 204,- Kč bez DPH, tj. 1 004 644,- Kč vč. DPH.

V diskusi Mgr. Karola informoval, že v průběhu měsíce ledna 2013 předloží „výroční zprávu“ Úseku 
veřejných zakázek za období od července 2011 – přehled všech  evidovaných zakázek.

hlasování: jednomyslně 11 pro

1854/47/9/2012 „Právní služby a služby související s přípravou a administrací 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve 
statutárním městě Přerově v letech 2013 - 2023“-  schválení zadávacího 
řízení

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek..
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Právní služby a služby související s přípravou 
a administrací 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 (návrh 
smlouvy), 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. 27857646
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U Hřiště 810/8,779 00 Olomouc-Holice

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

HVH Legal s.r.o., advokátní kancelář, Husinecká 
808/5, 130 00 Praha 3

257 02 599

4. ustanovuje dle § 71, 59, 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posuzování kvalifikace a 
hodnotící komisi ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

Čestmír Hlavinka St. město Přerov
člen RM

Mgr. Josef Kulíšek St. město Přerov
náměstek primátora

Michal Zácha, DiS. St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Jiří Draška Komise rozvojová a 
investiční

PhDr. Marcel Kašík Komise rozvojová a 
investiční

Bc. Jitka Kočicová vedoucí odboru ESŽ Mgr. Ivana Bezroučková, 
MPA

vedoucí odd. dopravně-
správních agend

Bc. Margita Považanová odd. dopravně-správních 
agend

Mgr. Eva Šáchová odd. dopravně-správních 
agend

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Mgr. Drahomíra 
Dučáková

úsek veřejných zakázek

Termín zasedání komise: 17.9.2012 od 10.30 hod

hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli Mgr. Karola a Bc. Kalincová a byl přizván ředitel MP Mgr. Omar Teriaki.

1852/47/9/2012 Pronájem optických vláken k MDKS                                                                                                                                                                                                                                          

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
26.1.2011 mezi společností Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem nenasvícených optických 
vláken za účelem propojení kamer Městského kamerového a monitorovacího systému, kterým bude 
rozšířen předmět nájmu o optické vlákno mezi náměstím T.G.Masaryka 1 a Brabansko 566/2.

hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Kulíšek, p.Zácha, DiS.)

Z jednání odešel Mgr. Teriaki a byla přizvána vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 
obecního živnostenského úřadu Bc. Jitka Kočicová.
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1853/47/9/2012 Navýšení kompenzace Dopravní a logistické společnosti s.r.o.

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje navýšení kompenzace na základě žádosti Dopravní a logistické společnosti s.r.o. za 
předpokladu finančního krytí.

VARIANTA  II.
neschvaluje navýšení kompenzace na základě žádosti Dopravní a logistické společnosti s.r.o.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešla Bc. Kočicová.

1855/47/9/2012 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr  Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpis pohledávek v oblasti sociální z účetnictví 
statutárního města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy ke dni 31.08.2012.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

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

Mgr. Dušan Hluzín
 informace týkající se ukončení funkce ředitele základní školy na konci školního roku 2013 –

Mgr. Marie Mifková (ZŠ Trávník 27), Mgr. Petr Vojáček (ZŠ U tenisu 4), Mgr. Vladimír 
Peška (ZŠ Hranická 14, Přerov-Předmostí)

Ing. Jaroslav Čermák
 dotaz na stav zálivu u autobusové zastávky na Kabelíkové ul. 

p. Zácha, DiS. – na příští Radě města bude podána podrobná informace

Ing. Jiří Bakalík
 informace o výsledku kontroly OZV č. 1/2012 – termín pro odstranění reklamních poutačů na 

hazard je do 9.9.2012
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11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 47. schůzi Rady města Přerova konanou dne 4. září 2012  v 11.45 
hodin.

V Přerově dne 7. září 2012

     Ing. Jiří Lajtoch
                     primátor města Přerova

Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova




