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USNESENÍ z 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2012

1888/49/1/2012 Program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2012,

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 49. schůze Rady města 
Přerova.

1889/49/2/2012 Kontrola usnesení - uzavření Dohody o změně Smlouvy o běžném účtu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Dohody o změně Smlouvy o běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4, IČ 45244782.

1890/49/2/2012 Kontrola plnění usnesení č. 1608/42/2/2012  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k usnesení č. 1608/42/2/2012 k podnětu 
Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova.

1891/49/3/2012 Fyzické kontroly čerpání půjček

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v roce 2010 a v roce 2011.

1892/49/3/2012 Rozpočtové opatření č. 14

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

1893/49/3/2012 Rozpočtové opatření č. 14 – dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

1894/49/5/2012 „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“ -  
schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce třídící linky separovaného 
odpadu v Přerově“,  v souladu s ustanovením § 25 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 obchodní podmínky dle přílohy

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

RESTA s.r.o.
Přerov I, Město, Kojetínská 3120/75, PSČ 750 02 146 16 807

Třídičky s.r.o.
Brno - Zábrdovice, Zábrdovická 827/10, PSČ 615 00 293 11 454

T E R I E R , s.r.o.
Chrastava, Frýdlantská 160, PSČ 463 31 445 65 488

Bluetech s.r.o.
Pacov, Žižkova 596, PSČ 395 01 490 62 557

ODES, s.r.o
Jaroměř, Rybalkova 543, okres Náchod, PSČ 551 01 481 68 378

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

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

Bc. Bohdana Kalincová Úsek ZAK Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek ZAK

Termín zasedání komise: 26.10.2012

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Michal Zácha, DiS. náměstek primátora

Ing. Miroslava 
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního úseku

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

Ing. Dan Hos Komise ROZ
člen

RnDr. Emil Krestýn Komise ROZ
člen

Ing. Josef Horák INEXprojekt s.r.o.
projektant

Ing. Jakub Burý INEXprojekt s.r.o.
projektant

MVDr. Jiří Skyva St. město Přerov
Člen ZM

PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ
člen

Termín zasedání komise: 30.10.2012

1895/49/6/2012 1. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, 
příslušné k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                  
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2. Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci             
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                                                             

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-
Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov,

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.

1896/49/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/4, v k.ú. Přerov (Optiky 3)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky  č. 2630/101, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/4, v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře    
71,19 m2.

1897/49/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení  Rady města Přerova č.1790/46/6/2012 ze dne10.9.2012.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí –
části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha, geometrickým plánem č. 5472-61/2011 označené jako 
pozemky p.č. 4293/75, zast. plocha, o výměře 2 m2,  p.č. 4293/77, zast. plocha, o výměře 2 m2, 
p.č. 4293/79, zast. plocha , o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov,  z majetku statutárního města 
Přerova do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu č.p. 2785, příslušného k části obce Přerov I – Město, stojícího na  
pozemku p.č. 4293/12, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, za cenu v místě a čase obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 7.820,- Kč, tj. 1.303,33 Kč/m2, a to :

Č. byt. jednotky                        Způsob využití                                   Vlastnický podíl

2785/ 1                                            byt                                                 7974/77296

2785/2                                             byt                                                 9967/77296

2785/3                                             byt                                                 7679/77296

2785/4                                             byt                                                 3491/77296

2785/5                                             byt                                                 8135/77296
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27856/                                             byt                                                 7734/77296

2785/7                                             byt                                                 3997/77296

2785/8                                             byt                                                 8140/77296

2785/9                                             byt                                                 7615/77296

2785/10                                           byt                                                 3931/77296

2785/11                                           byt                                                 8183/77296

1898/49/6/2012 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku   p.č. 621, orná půda,  
dle geometrického plánu č. 1085-98/2012 označen  jako pozemek  p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 
m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A.O.  za cenu v čase a místě 
obvyklou  ve výši 299 520,- Kč,  tj. 480,- Kč/m2.

1899/49/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2655/2, orná půda,       
o výměře 2.233 m2 v k.ú. Přerov, za podmínky uznání vlastnictví pro statutární město Přerov ze strany 
manželů Mgr. E.a R.D. k pozemkům p.č. 2655/4, orná půda,o výměře 504 m2, p.č. 2655/5, orná půda, 
o výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov,  za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 734.110,- Kč, tj. 329,-
Kč/m2, za podmínky finančního krytí.

1900/49/6/2012 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 3325/81/6/2010 ze dne 17.2.2010, kterým schválila 
záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 5388/1 zahrada o výměře cca 600 m2, p.č. 5388 ZE-GP o 
výměře cca 300 m2, oba   v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva k 
pozemkům p.č. 5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , zahrada, o výměře 1108 m2, 
oba v k.ú. Přerov.

1901/49/6/2012 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -   pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení 
Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.9.2010 č. usnesení 1082/32/3/2010 a to tak, že  nově zní:
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"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje   bezúplatný převod   pozemku p.č. 4360, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 96 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova  za podmínek uvedených ve smlouvě o  bezúplatném převodu  
nemovitosti, která tvoří přílohu této předlohy."

1902/49/6/2012 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod částí pozemku p.č. 1014/1, ost. pl. o celkové výměře 380 m2, v k.ú. Dluhonice,  označených  
dle geometrického plánu č.  279-51/2011 jako pozemek p.č. 1014/5, ost. plocha, o výměře 109 m2 a 
pozemek p.č. 1014/6, ost. plocha, o výměře 271 m2, oba   v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova.

1903/49/6/2012 Nájem nemovitých věcí  a zřízení věcného břemene  -  na části  
pozemku p.č. 702   v k.ú. Želátovice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 702,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 8 m2 v k.ú. Želatovice mezi     Olomouckým   krajem,    se sídlem  
Jeremenkova 1191/40a  Olomouc,  IČ: 60609460, zastoupeným  Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou  organizací  se sídlem , Lipenská 120, Olomouc IČ:  70960399, 
vykonávajícím  právo hospodaření  se svěřeným majetkem Olomouckého kraje,  na základě 
zřizovací listiny  č.j. H 325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejich dodatků, jako pronajímatelem a 
statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  na dobu  určitou  od data  uvedeného v 
rozhodnutí o uzavírce, do data předávacího protokolu  o uskutečnění převzetí stavby,  max. 
jednoho roku, za cenu  320,- Kč/rok,  tj. 40,- Kč/m2/rok, úhrada je bez DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.12.2012

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene   
strpět, zřídit,  a provozovat   na části pozemku  p.č. 702, ostatní plocha, ostatní komunikace  o 
výměře cca 8 m2 v k.ú. Želatovice  stavbu cyklostezky  ve prospěch statutárního města 
Přerova,  oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno mezi  Olomouckým 
krajem, se sídlem  Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460  jako povinným z věcného 
břemene, zastoupeným Správou silnic Olomouckého  kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Lipenská 120, Olomouc, a statutárním městem Přerov  jako  oprávněným z věcného 
břemene. 

Věcné břemeno bude zřízeno  úplatně a to na dobu neurčitou  za jednorázovou úhradu  za 
zřízení věcného břemene, která bude stanovena na základě znaleckého posudku  a navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.  

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene  mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825   jako budoucím   
oprávněným z věcného břemene a  Olomouckým krajem, se sídlem  Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 
60609460  jako budoucím  povinným z věcného břemene, zastoupený Správou silnic Olomouckého  
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc. 

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do  3 měsíců   od vydání kolaudačního 
souhlasu stavby cyklostezky. Budoucí  povinný zašle  dopisem návrh smlouvy  o zřízení věcného 
břemene budoucímu povinnému  a vyzve jej  k uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene. 
Přílohou  bude geometrický plán se zaměřením a vyznačením věcného břemene. Budoucí povinný je  
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povinen smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít  do tří měsíců  od doručení návrhu smlouvy. 
Oprávněný  zajistí  podání návrhu  o povolení vkladu smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí. Dále oprávněný je povinen nést veškeré náklady  související  se zřízením věcného 
břemene, tj. náklady na vypracování smlouvy,  znalecký posudek, geometrický plán a  správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.12.2012

1904/49/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 528/2 a 571/2 oba v k.ú. Předmostí - dodatek č. 1

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu  a o dalším 
ujednání uzavřené dne 26.9.2008 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 (jako nájemcem) jejímž 
předmětem je nájem částí pozemků p.č. 526/1, p.č. 528/1, p.č. 528/2, p.č. 528/8, p.č. 529/1, p.č. 548, 
p.č. 571/1, p.č. 571/2, p.č. 572, p.č. 581/1, p.č. 581/2, p.č. ZE-PK č. 547, p.č. 598 vše v k.ú.Předmostí. 
Účelem nájmu je umístění stavebních objektů v rámci stavba Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník.

Dodatkem se 
mění čl II. smlouvy - rozšiřuje účel nájmu 
- u pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Předmostí - o umístění stavebního objektu 
 č. 051-1 - příprava ploch dočasného záboru km 85,4 -90,4 
 manipulační pruh
- u pozemku p.č. 528/1 v k.ú. Předmostí - o umístění stavebního objektu 
 SO 454 - 1A Světelná signalizace křižovatky I/55 a SO182
- u pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí - o umístění stavebního objektu 
 D131.201 - prodloužení vodovodu (LT 80)
 D131.202 - splašková kanalizace (DN 250)
 D131.206 - prodloužení STL Plynovodu (D 90)
 D131207 - provizorní přečerpávací stanice sběrače A
 manipulační pruh
a mění se čI. V. smlouvy  - souhlas s umístěním stavby - o realizací objektů
 SO 051-1 Příprava ploch dočasného záboru km 85,4-90,4
 SO 301-1A Provizorní přečerpávací stanice sběrače A
 SO 454 - 1A Světelná signalizace křižovatky I/55 a SO 182
 SO 131.201 Prodloužení vodovodu (LT 80)
 SO 131.202 Splašková kanalizace (DN 250)
 SO 131.206 Prodloužení STL plynovodu (D90)
 SO 131.207 Přívod státních linek
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

1905/49/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém  majetku statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 30/1, ost. plocha, v k.ú. Předmostí a  
části pozemku p.č. 1003/1,  v k.ú.  Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí, včetně ochranného pásma a s tím 
spojenému omezení, spočívajícímu v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení k tíži 
pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí , a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č.1053-448/2011. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- 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: 31.10.2012

2 schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat  kabelové vedení NN včetně ochranného pásma a s tím spojeným 
omezením, spočívajícím  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto zatíženou  nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení, 
k tíži pozemku p.č. 1003/1,   Újezdec Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,  
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035. 
Věcné břemeno je vyznačeno v geometrickém plánu  č. 557-28/2012 vyhotovený firmou 
GEOTES, Žerotínovo nám. 30, Přerov I-Město,  na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene je stanovena ve znaleckém  posudku č. 1854/2012.45 znalkyně 
Vladimíry Kubišové a činí 1660,-Kč. Tato cena  bude  navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

1906/49/6/2012 Převod movitých věcí do majetku statutárního města-označníky 
zastávek MHD

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č.1713/44/6/12  ze 44. schůze Rady města 
Přerova konané dne  17.7.2012,a to tak, že usnesení nově zní :

„Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 75 ks starších označníků zastávek MHD 
v různém provedení (dle přílohy) za celkovou kupní cenu 129.072,- Kč bez DPH, tedy 154.894,80 Kč 
včetně  DPH – vše od společnosti Veolia Transport Morava a.s. , se sídlem Ostrava, Moravská 
Ostrava, Vítkovická 3133/6, PSČ 702 00, IČ 25 82 74 05“.

1907/49/7/2012 Školy a školská zařízení – informace o vzdání se pracovního místa 
ředitele  Sociální služby města Přerova, p.o. – informace o vzdání se 
pracovního místa ředitele      a příprava výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa
      - ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. paní PhDr. Marty 

Vanišové ke dni 31. 12. 2012,            
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      - ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 paní Mgr. Marie Mifkové 
        ke dni 30. 06. 2013,
      - ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 pana Mgr. Petra Vojáčka 
         ke dni 30. 06. 2013,
      - ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –    

Předmostí, Hranická 14 pana Mgr. Vladimíra Pešky ke dni 31. 07. 2013,
      - ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 paní Evy Pavelkové 

ke dni 31. 07. 2013,
      - ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 

organizace paní Miroslavy Kleskeňové ke dni 31. 07. 2013,
      - ředitelky příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 paní Elišky 

Kupkové ke dni 31. 07. 2013,

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství připravit vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

1908/49/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – zrušení 
usnesení

Rada města Přerova po projednání ruší oba níže uvedené body usnesení č. 1513/39/7/2012                  
z 39. schůze konané dne 9. 5. 2012, v následujícím znění:

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

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

1909/49/7/2012 Základní škola Přerov, Svisle 13 – souhlas s převodem nepotřebného 
majetku

Rada města Přerova po projednání:

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 na bezúplatný 
převod 1 ks školní trampolíny a 1 ks sekačky na trávu RASER z vlastnictví Základní školy 
Přerov, Svisle 13 do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatný převodem 1 ks školní trampolíny minimálně za cenu 1 000,- Kč a 1 ks 
sekačky na trávu RASER minimálně za cenu 4 000,- Kč z vlastnictví Základní školy Přerov, 
Svisle 13 do vlastnictví jiných osob.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012



9

1910/49/7/2012 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 na 190 žáků k 15. 10. 2012.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

1911/49/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení             
v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 14, (1+0) o ploše 
26,06 m2 v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou č.p. 2255, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  4037, v k.ú. Přerov, Na hrázi č.o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní B.P. za čisté nájemné ve výši 532,- Kč/měsíc, 
které bude navýšeno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 1 rok. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 12, (1+0) o ploše 
28,30 m2 v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou č.p. 2190, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  4012, v k.ú. Přerov, U Strhance č.o. 13 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s panem J.B. za čisté nájemné ve výši Kč 456,-
Kč/měsíc, které bude navýšeno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu 
určitou 1 rok, a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu 
(1+1) o ploše 61,39 m2, v domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 1160, v k.ú. Přerov,  nám. Fr. Rasche 3, založeného zánikem společného 
nájmu bytu manželů ze dne 20.08.2009. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

1912/49/8/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Radslavice

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a obcí Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 Radslavice,             
IČ 00301884 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: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

1913/49/8/2012 Poskytnutí finančního daru - Národní síť podpory zdraví, o.s.

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč a uzavření 
darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
subjektem Národní síť podpory zdraví, o.s., IČ 26668254, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 
na odměny pro účastníky akcí Rotopedtours a Pěškotours.
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Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.10.2012

1914/49/8/2012 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova, p.o.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 6 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 30.11.2012

1915/49/8/2012 Pověření ke komplexnímu zajištění zadávání a realizace jmenovité 
akce

Rada města Přerova po projednání pověřuje Sociální služby města Přerova, p.o., zastoupené         
PhDr. Martou Vanišovou, komplexním zajištěním zadávání a realizace jmenovité akce „Zabezpečení 
celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro 
zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu“.

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: 10/2012 - 3/2013

1916/49/9/2012 Výzva uchazeči k plnění na základě rámcové smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje výzvu k předložení nabídky uchazeči GRANTIKA 
České spořitelny, a.s., Jakubské nám.127/5, Brno, IČ 25597001 k plnění dle uzavřené rámcové 
smlouvy: komplexní zadavatelská činnost k veřejné zakázce projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice", 
dle důvodové zprávy.

1917/49/9/2012 Obecně závazná vyhláška – Požární řád statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 1. zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 
Požární řád města Přerova,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 2. schválit novou obecně závaznou vyhlášku 
č...../2012 Požární řád statutárního města Přerova.

1918/49/9/2012 Schválení darovacích smluv

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

1. schválit uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, 
IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování automatického bifázického 
defibrilátoru, model AED Plus, z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného,
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2. schválit uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, 
IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování přenosného oscilačního 
monitoru POKET B-75 pro speciální hašení a dodávku velkého množství vody, sériové č. 
monitoru 19072010501, s oscilační jednotkou a proudnicí turbo, z vlastnictví dárce do 
vlastnictví obdarovaného.

V Přerově dne 2. 10. 2012

            Ing. Jiří Lajtoch
       primátor města Přerova

           Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora města Přerova




