
ZÁPIS

ze 48. schůze Rady města Přerova konané dne 18. září 2012

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

1. Zahájení primátor

2. Prezentace provozu přerovského letiště primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

4. Finanční záležitosti primátor

5. Rozvojové a investiční záležitosti Mgr. Kulíšek

6. Investiční záležitosti Zácha, DiS.

7. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

8. Školské  záležitosti Mgr. Hluzín

9. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

10. Různé primátor

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města,
tajemníka magistrátu města primátor

12. 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. Pavel Gala - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje
Ing.arch.Klára Koryčanová - referent odd. koncepce a rozvoje města
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
Mgr. Drahomíra Dučáková - vedoucí Úseku veřejných zakázek

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 48. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 18. září 2012  v 7.30 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města, Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     jednomyslně 11 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 48. schůze Rady města byl navržen Ing. Tomáš Dostal.

Hlasování o ověřovateli:   jednomyslně 11 pro
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1856/48/1/2012 Program 48. schůze Rady města Přerova konané dne 18. září 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 48. schůze Rady města Přerova konané dne 18. září 2012,

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 48. schůze Rady města 
Přerova.

2. PREZENTACE PROVOZU PŘEROVSKÉHO LETIŠTĚ

Všichni členové Rady města Přerova společně s některými zastupiteli města a  s vedoucí oddělení 
komunikace a vnějších vztahů Bc. Lenkou Chalupovou a tajemníkem MMPr. Ing. Jiřím Bakalíkem 
navštívili přerovské letiště, kde byli seznámeni s provozem společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1857/48/3/2012 Změna v personálním obsazení - Komise pro cestovní ruch a kulturu, 
Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje s účinností od 1.9.2012 pana Lukáše Zahradníka členem Komise pro cestovní ruch a 
kulturu,

2. jmenuje s účinností od 1.9.2012 pana René Sedláka členem Komise pro hospodaření s byty, 
pro sociální a zdravotní záležitosti.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

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

1858/48/4/2012 Činnost pracovní skupiny DSMP

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny zabývající „transformací“ příspěvkové 
organizace Domovní správa,
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2. schvaluje ukončení činnosti pracovní skupiny ke dni 18. 9. 2012.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1859/48/4/2012 Rozpočtové opatření č. 13

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1860/48/4/2012 Rozpočtové opatření č. 13 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
 po úpravě

3326 510  Pořízení, zachování a obnova hodnot
 místního kulturního, národního
 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

1 340,0 - 340,0 1 000,0

2212 520  Silnice 5 103,7 * + 340,0 5 443,7
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1861/48/4/2012 Smlouva o reklamě a propagaci - Skanska a.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci ve výši 24.000,-- Kč včetně platné sazby 
DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem  Skanska 
a.s.,  Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26271303 (jako objednatelem reklamy),

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2111  Příjmy z poskytování služeb
 a výrobků (reklama)

6,0 + 24,0 30,0
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2141 120  Vnitřní obchod (marketing
 a propagace)

265,6 + 20,0
- 20,0

265,6

6399 210  Ostatní finanční operace (daň z příjmů
 právnických osob za obce, DPH)

22 963,0 + 4,0 22 967,0

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 14 356,6 + 20,0 14 376,6

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

Z jednání odešla paní Sedláčková.

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál  předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel 
Gala a referentka oddělení koncepce a rozvoje města Ing. arch. Klára Koryčanová.

1862/48/5/2012 Kašna u restaurace Haná

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním 
projektové dokumentace na úpravy prostoru kolem kašny u restaurace Haná.

Na základě diskuse primátor Ing. Lajtoch doporučil, aby byly návrhy umístěny na panelech v okolí 
kašny a bylo zorganizováno pro občany veřejné slyšení

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli Ing. Gala a Ing. arch. Koryčanová.

6. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.

Na jednání byl přizváni vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola a vedoucí Úseku veřejných 
zakázek Mgr. Drahomíra Dučáková.

1863/48/6/2012 Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově –
kolumbárium

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy bývalé obřadní síně 
hřbitova v Přerově - kolumbárium“  v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
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2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1    
až 3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

PROFISTAV PŘEROV a.s.
Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 
02

253 95 653

Středomoravské stavby s.r.o.
Přerov - Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 
750 02

496 89 053

ZJS - Realizace staveb s.r.o.
Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, 
PSČ 750 02 

286 11 942

OBBE s.r.o.
Holešov Žopy 39, PSČ 769 01

282 94 769

ARES Lipník n. B., s.r.o.
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, 
Svat. Čecha 1602, PSČ 751 31

623 00 008

ING ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s.
Olomouc, Rejskova 65/17, PSČ 779 00

286 51 804

4. schvaluje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Jaroslav Čermák Komise ROZ
člen

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek ZAK Bc. Bohdana Kalincová Úsek ZAK

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

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Michal Zácha, DiS. náměstek primátora Ing. Tomáš Dostal člen RM

Ing. Jiří Draška Komise ROZ
člen

Ing. Dan Hos Komise ROZ
člen

Marcel Kašík Komise ROZ
člen

Martin Zdráhal Komise ROZ
člen

Tomáš Samohýl projektant
Nerudova 47, Přerov

Ing. Tomáš Grapl PRINTES-ATELIER 
s.r.o.

Ing. Radek Koněvalík TSMP, s.r.o.
ředitel

Ing. Miroslava 
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního úseku

V diskusi navrhl primátor Ing. Lajtoch doplnit v bodě 3 vyzvané zájemce o společnost Ing. ZDENĚK 
TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s.
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Hlasování o doplňujícím usnesení:     jednomyslně 11 pro

1864/48/6/2012 „Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše“ –
schválení vybraného uchazeče

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na služby na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření v Přerově na 
nábř.  Dr. E. Beneše“, která byla předložena od společnosti AgPOL s.r.o., se sídlem 
Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 285 97 044.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností AgPOL s.r.o., se sídlem Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 285 97 044, 
jako zhotovitelem, na projekční služby na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření            
v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše“.

Cena za plnění bude činit 323 500,- Kč bez DPH, tj. 388 200,-  Kč vč. DPH.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1887/48/10/2012 „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 vybraného 
uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na služby - veřejná zakázka „Právní služby a služby související s přípravou 
a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním 
městě Přerově v letech 2013 - 2023“, která byla předložena od společnosti Unitender, s.r.o., se 
sídlem Jurečkova 1812/16,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 253 94 495,

2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako 
mandantem/zadavatelem, a společností Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1812/16,702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 253 94 495, jako mandatářem, který v rámci své 
obchodní činnosti provede a zajistí přípravu a průběh veřejné zakázky/výběrového řízení na 
provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 -
2023“, resp. zajistí právní služby a služby a plnění související s přípravou a administrací 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě 
Přerově v letech 2013 – 2023.

Cena za plnění bude činit 166 000,- Kč bez DPH, tj. 199 200,-  Kč vč. DPH.
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V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v 
pořadí.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli Mgr. Karola a Mgr. Dučáková.

PŘESTÁVKA: 11.15 – 11.20 hodin

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Zdeněk Vojtášek a  vedoucí odd. majetkoprávního Bc. Miloslav Dohnal.

1865/48/7/2012 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod části pozemku 
p.č. 5024 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu 
č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel

1866/48/7/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 169 a p.č. 
387 oba v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 169, trvalý travní 
porost, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 387, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 
m2 oba v  k.ú.Žeravice.

VARIANTA  II.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 169, trvalý travní porost, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 387, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2 oba v  k.ú.Žeravice.

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi
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1867/48/7/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor     
v objektu bydlení č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 882,  příslušném  k  části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov o výměře 96,78 m2 (Jateční 26 - 1. poschodí) 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 240,- Kč (vč. DPH).

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1868/48/7/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/1       
v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.2680/1, ost. plocha, 
geometrickým plánem č.5577-142/2012, označené jako pozemek p.č. 2680/97, zast. plocha, o výměře 
12  m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1869/48/7/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1169 v  k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.1169, ost. plocha, 
geometrickým plánem č. 5576-141/2012 označené jako pozemek p.č. 1169/4, zast. plocha,  o výměře 
6  m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1870/48/7/2012 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7, 
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 
412/8, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit část usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, ve znění usnesení                    
č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011, usnesení 
č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.2.2012 a 
usnesení č. 428/11/3/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
16.4.2012, ve které Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí      
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů - garáže bez čp/če postavené na 
pozemku  p.č. 410/7 a pozemku p.č. 410/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 96.810,- Kč a garáže bez čp/če postavené na 
pozemku  p.č. 410/8 a pozemku p.č. 410/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 99.710,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a 
pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
M.K.za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude závazek M.K.
uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve 
výši 1.800,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a 
pozemku p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
D.S.,DiS., za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude závazek 
Daniely Slavíkové uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1871/48/7/2012 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 
5207/77, ostatní plocha,  o výměře 735 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  Ing. J.H. za cenu v čase a místě 
obvyklou  367 000,- Kč, do vlastnictví statutárního města Přerova  za  podmínky rozpočtového krytí.

V diskusi doporučil primátor Ing. Lajtoch, aby odbor koncepce a strategického rozvoje aktualizoval 
předkupní práva na pozemcích.

Hlasování: 5 pro, 2 proti, 4 se zdrželi - NEPROŠLO

1872/48/7/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 1971, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270, v k.ú. Přerov (Jaselská 
1)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nebytovou jednotku  č. 
1971/16, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 1971, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1270, v k.ú. Přerov (Jaselská 1) o celkové výměře 19,68 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a P.D. jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 36.000,- Kč/rok (cca 1.829,-
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Kč/m2/rok dle nabídky zájemce). Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna tabákového 
zboží, tisku a balených potravin.Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

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

1873/48/7/2012 Zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako 
vlastníkem pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov a podílovými spoluvlastníky 
objektu k bydlení č.p. 376, příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 22 a pozemků p.č. 22 a 23, vše v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov – povinným z věcného 
břemene jako vlastníkem pozemku p.č. 24 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1567 m2 v 
k.ú. Přerov a J.B., M.B., Ing. arch. A.H., Ing. F.S. a Mgr. Š.S. – oprávněnými z věcného 
břemene jako podílovými spoluvlastníky objektu k bydlení č.p. 376, příslušného k části obce 
Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 22 a pozemků p.č. 22 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 593 m2 a p.č. 23 (zahrada) o výměře 121 m2, vše v k.ú. Přerov. Obsahem 
věcného břemene bude právo užívání pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov spočívající v užívání 
stavby opěrné zdi jako součásti pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov, která se nachází na hranicích 
pozemků p.č. 24 a p.č. 23 v k.ú. Přerov, k umístění reklamních zařízení nájemců nebytových 
prostor v suterénu budovy č.p. 376 a zábradlí schodiště, které se nachází na pozemku p.č. 23 v 
k.ú. Přerov, na tuto opěrnou zeď.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

2. schvaluje zřízení věcného břemene mezi J.B., M.B., Ing. arch. A.H., Ing. F.S. a Mgr. Š.S. -
povinnými z věcného břemene jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 23 (zahrada) o 
výměře 121 m2 v k.ú. Přerov a statutárním městem Přerov – oprávněným z věcného břemene 
jako vlastníkem pozemku p.č. 24 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1567 m2 v k.ú. 
Přerov.  Obsahem věcného břemene bude právo užívání pozemku p.č. 23 v k.ú. Přerov 
spočívající v umístění odvodňovacích vrtů ze stavby opěrné zdi postavené na pozemku 
p.č. 24 v k.ú. Přerov, která se nachází na hranicích pozemků p.č. 24 a p.č. 23 v k.ú. Přerov, 
na pozemku p.č. 23 v k.ú. Přerov. 

Věcná břemena dle bodu 1. a 2. budou zřízena na dobu určitou a bezplatně. Věcná břemena budou 
spojena s vlastnictvím předmětných nemovitostí. Správní poplatek za podání návrhu na vklad 
věcných břemen do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)
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1874/48/7/2012 Movitý majetek ve vlastnictví statutárního města Přerova - požární 
zásahová technika, výzbroj a vozidla užívaná jednotkami sboru 
dobrovolných hasičů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s tím, že movitý majetek uvedený v příloze č. 1                
ve vlastnictví statutárního města Přerova, který využívají místně příslušné jednotky sboru 
dobrovolných hasičů je využíván k výcviku a požárnímu sportu a to i občanskými sdruženími 
působícími na úseku požární ochrany, za podmínky souhlasu velitele příslušné jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, za přítomnosti proškolené osoby.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1875/48/7/2012 Oprava místních komunikací v Přerov, Horní náměstí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 Přerově, Pivovarská ulice za cenu  ve výši  do 900.000,- Kč včetně 
DPH.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1876/48/7/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, (2+1) o ploše 65,11 m2 v domě 
č.p. 2507, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  5745/9 , v k.ú. 
Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s panem L.N. za 
nájemné ve výši Kč 3 060,-- (tj. 65,11 m2/47,00 Kč/m2), které bude navýšeno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu neurčitou, a to za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu (3+1) o ploše 75,16 m2, v domě č.p. 2507, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 5745/9, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť 
IV/16, založeného nájemní smlouvou ze dne 18.10.1982. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6, (1+1) o ploše 50,38 m2 v domě 
č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 1158, v k.ú. Přerov, 
nám. Františka Rasche č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s manželi H. a P.D.
za nájemné ve výši Kč 2 131,-- (tj. 50,38 m2/42,30 Kč/m2), které bude navýšeno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č.2, na dobu neurčitou, a to za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu  k doposud užívanému bytu.(3+1) o ploše 117,45 m2, v domě č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 34, v k.ú. Přerov, Kratochvílova 
20, založeného nájemní smlouvou 13.6.1990. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

Hlasování: jednomyslně 11 pro
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1877/48/7/2012 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 5 (1+1) o ploše 46,73 m2 v 
domě č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  930 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 38  s paní J.O. za nájemné ve výši Kč 1 689,-- (tj. 46,73 m2/36,15 
Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 6, (1+1) o ploše 47,10 m2 
v domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 929, v k.ú. 
Přerov,  Kojetínská č.o. 36 s paní J.P., za nájemné ve výši Kč 1 702,-- (tj. 47,10 m2/36,15 
Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1878/48/8/2012 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových 
prostředků přidělených uvedeným organizacím v rámci rozvojových programů vyhlášených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2012 a z prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2012.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Hlasování: 8 pro, 3 se zdrželi

1879/48/8/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2811, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5207/32 v 
k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 4)   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytových prostor – učebny o výměře 44 
m2  v objektu občanské vybavenosti č.p. 2811, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5207/32 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 2811/4), do podnájmu subjektu DUHA Klub Rodinka, 
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IČ: 71174826, zastoupeného Mgr. Ivanou Čagánkovou, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. 
listopadu 16. Nájemcem předmětného objektu je subjekt Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, 
zastoupený Mgr. Dagmar Plškovou, se sídlem se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4. Účelem 
podnájmu je provozování kurzu „Pečovatelky v sociálních službách“. Souhlas se uděluje na dobu 
určitou do 31. 12. 2012 za podnájemné ve výši 180,-Kč/hod. včetně DPH.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1880/48/9/2012 Akce „Senior symposium“ – smlouva o nájmu nebytových prostor se 
společností Teplo Přerov a.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor   
mezi společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ  
750 02, IČ 25391453 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem. Předmětem 
nájemní smlouvy je část nebytových prostor (velký a hnědý sál) v budově č.p. 9 (Přerov, Horní nám.), 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 372  zastavěná plocha a nádvoří    
v k.ú. Přerov. Výše nájemného bude činit 4 975,- Kč bez DPH, tj. 5 970,- Kč vč. DPH. Účelem 
nájemní smlouvy je konání Senior symposia, které proběhne dne 1. 10. 2012 od 13.00 do 18.00 hodin.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1881/48/9/2012 Akce „Senior symposium“ – peněžité a nepeněžité dary

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1845/47/8/2012 bod 1, kterým na své 47. schůzi konané dne 04.09.2012 
schválila 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 byl 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“,

2. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a paní Mgr. N.H., 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“,
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3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 330 ks piva ZUBR YUZU s příchutí exotického yuzu a 
limetky v plechovkách 0,5 l v hodnotě 4 260,30 Kč (12,91 Kč/1 ks) a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR 
a.s., IČ: 47676906, se sídlem Komenského č. 35, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je 
tento nepeněžitý dar pro účely pohoštění účastníků, přednášejících, vystupujících a hostů 
osvětové, preventivní a výchovně vzdělávací akce k Evropskému roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity „Senior symposium“,

4. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 3 942,- Kč – 160 ks francouzské bagety 
v hodnotě 2 600,- Kč (16,25 Kč/1 ks) a 100 ks jemných tyčinek balených v hodnotě 1 342,- Kč 
(13,42 Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Mader a synové, s.r.o., IČ: 62582178, se sídlem gen. Štefánka 
185/38, Přerov, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely 
pohoštění účastníků, přednášejících, vystupujících a hostů osvětové, preventivní a výchovně 
vzdělávací akce k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity „Senior 
symposium“,

5. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 2 ks nabitých karet do přístroje Corazon  v hodnotě        
2 000,- Kč (1 000,- Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 
jako obdarovaným a společností Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ: 26843617, se 
sídlem Kratochvílova 143/13, Přerov, Přerov I – Město, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění osvětové, preventivní a výchovně 
vzdělávací akce k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity „Senior 
symposium“.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2012

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Hlavinka)

11. RŮZNÉ

1884/48/10/2012 Vnitřní předpis č..../2012 o poskytování informací podle zákona           
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

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

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ....../2012 o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to        
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Hlasování: 11 pro

1882/48/10/2012 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda pracovní komise-Hlavní inventarizační komise 
a člen Rady města Přerova p. Čestmír Hlavinka.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2012 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení.

Hlasování: 11 pro

1883/48/10/2012 Návrh na stanovení osobního příplatku Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, 
řediteli Kulturních a informačních služeb města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 10. 2012 návrh na přiznání osobního 
příplatku panu Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, řediteli Kulturních a informačních služeb města Přerova     
v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se návrhu na přiznání osobního 
příplatku Mgr. Macíčkovi. Ing. Dostal podal protinávrh na částku ve výši… a Mgr. Krákorová 
Pajůrková podala protinávrh na částku ve výši ...

Hlasování o protinávrhu Mgr. Krákorové Pajůrkové : 7 pro, 4 se zdrželi
Hlasování o upraveném usnesení: 8 pro, 3 se zdrželi

1885/48/10/2012 Stanovení doby - termíny sňatků v roce 2013

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

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2013 ve slavnostní zámecké síni       
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách 
sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech.

V diskusi požádala Mgr. Krákorová Pajůrková, aby byli osloveni i další zastupitelé k vykonávání 
sňatků z důvodu zastupitelnosti.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1886/48/10/2012 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 10.10.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA
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p. Michal Zácha, DiS
 informace týkající se navrácení dopravy v lokalitě Spálenec v polovině října

Primátor Ing. Jiří Lajtoch
 podnět týkající se povolení vjezdu městské hromadné dopravy do ulice Palackého
 na základě podnětu Bc. Zatloukala bylo uloženo náměstkovi primátora Mgr. Kulíškovi ve 

spolupráci s odborem koncepce a strategického rozvoje zorganizovat veřejné slyšení týkající 
se dálničního obchvatu a napojení místních částí Vinary a Popovice

 podnět ke zvážení textu na pamětní desku Tyršova mostu

Mgr. Josef Kulíšek
 informace ke konání valné hromady zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
 informace týkající se nabídky na odkup sportovní haly u zimního stadionu

12. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 48. schůzi Rady města Přerova konanou dne 18. září 2012  ve 13.30 
hodin.

V Přerově dne 21. 9. 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




