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ZÁPIS

z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové 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:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku a kom. 
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru koncepce a strat. rozvoje
Ing. Hana Mikulová - pracovnice odd. projekt. řízení

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 50. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  17. října 2012 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady města. 
Přijde později:  Mgr. Radovan Rašťák

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze Rady města byla navržena paní Mgr. Šárka Krákorová 
Pajůrková.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.
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Na jednání Rady města Přerova se dostavil Mgr. Radovan Rašťák v 8.08 hodin – je přítomno 11 
radních.

1919/50/1/2012 Program 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 50. schůze 
Rady města Přerova.

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNSENÍ,   INFORMACE   Z   KOMISÍ

1920/50/2/2012 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova              
na vytvoření Cost-Benefit analýzy (CBA) pro projekt Mamutov - se zadáním financování 
projektu, které se nebude omezovat výhradně na dotační tituly z regionálních, národních,         
či Evropských programů.

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zabývat se podnětem Komise pro cestovní 
ruch a kulturu RM na vytvoření Cost-Benefit analýzy (CBA) pro projekt Mamutov                     
a informovat o výsledku radu města.

Odpovídá:  Ing. P. Gala
Termín:  30. 11. 2012

Na základě diskuse byl vyškrtnut bod 2) usnesení.
Rada města Přerova po projednání uložila Mgr. Kulíškovi a odboru koncepce a strategického 
rozvoje, aby bylo dále pokračováno v projektové dokumentaci. Bude svoláno jednání pracovní 
skupiny a ta se bude zabývat dalšími kroky k vybudování Mamutova.

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Oldřiška Sedláčková v 8.21 hodin.

1921/50/2/2012 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání krátkodobě volných 
finančních prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2012 do 30.09.2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

1922/50/3/2012 Útulek pro zvířata - přijetí daru

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.07.2012 do 30.09.2012 v celkové výši 3 500 Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1923/50/3/2012 Rozpočtové opatření č. 15

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

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.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Pavel Gala a Ing. Hana Mikulová v 8.26 hodin.

1924/50/3/2012 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2           
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Pavel Gala a Ing. Hana Mikulová v 8.34 hodin.

1925/50/3/2012 Návrh na schválení dohody o splátkách

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA    I.:
schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 35 060,- Kč   s příslušenstvím mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a paní Z.D., jako dlužníkem. Předmětem dohody o splátkách bude 
závazek dlužníka hradit výše uvedený dluh vzniklý na základě nájemní smlouvy na nebytové prostory 
ve vlastnictví věřitele v měsíčních splátkách tak, aby poslední splátka včetně příslušenství byla 
uhrazena ve lhůtě 18 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání dluhu 
co do důvodu a jeho výše. Součástí dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě,           
že některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA   II.:
neschvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 35 060,- s příslušenstvím mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a paní Z.D., jako dlužníkem, a zároveň ukládá oddělení právnímu 
odboru vnitřní správy vymáhat dluh včetně jeho příslušenství soudní cestou.

Předkladatel materiálu Ing. Jiří Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Paní Sedláčková podala informaci o stavu finančních prostředků ke dni 12.10.2012:
Celkem finančních prostředků                                     129.256.177,81 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – ČSOB, a. s.                         29.500.000,00 Kč – úrok 1,40 % p. a.

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          15.000.000,00 Kč – úrok 1,65 % p. a.  

K dispozici na účtech 12.10.2012                                  83.754.677,81 Kč   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 12.10.2012                                            102.558.807,12 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Oldřiška Sedláčková v 8.35 hodin.
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4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala v 8.35 hodin.

1926/50/4/2012 Uzavření Smlouvy  o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2012 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012, uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508, na projekt "Cyklostezka 
Osmek", ISPROFOND 5718510055.Výše poskytnuté podpory je blíže specifikována v důvodové 
zprávě.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1927/50/4/2012 Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje členský příspěvek statutárního města Přerova v zájmovém sdružení právnických 
osob OK4Inovace na r. 2013 ve výši 200.000 Kč za podmínky finančního krytí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout Valné hromadě zájmového sdružení 
právnických osob OK4Inovace zvolit členem správní rady sdružení Mgr. Josefa Kulíška.

Na základě diskuse byla v bodě 1) usnesení doplněna částka 200.000 Kč a v bodě 2) usnesení 
navržen za člena správní rady sdružení Mgr. Josef Kulíšek.
Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1928/50/4/2012 Uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi statutárním městem Přerovem a provozovatelem distribučního zařízení 
firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, na stavbu Přerov, Město Přerov, Kramářova, přel. NNk, v souvislosti se SO 
122 - Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova stavby I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa.

2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním vypracování projektových 
dokumentací na změnu územního rozhodnutí a na změnu stavby SO 122 Úprava křižovatky 
ulic Nádražní a Kramářova.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1929/50/4/2012 Výjimka ze stavební uzávěry

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

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro katastrální území Přerov, v prostoru ohraničeném v úseku mezi křižovatkou 
ulic Komenského – Velké Novosady – Kojetínskou a ulicí Kramářovou pro stavbu “Stavební úprava 
objektu Kramářova ul. č. 1211/7, Přerov“ situovanou na části pozemku parc.č. 892/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří) v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu               
na usnesení).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1930/50/4/2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Materiál předložili,  jako písemnou předlohu,  náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek  a náměstek 
primátora Michal Zácha DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy               
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  Děčín jako 
provozovatelem a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako 
žadatelem ve znění dle přílohy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Pavel Gala v 8.47 hodin.

5.  INVESTIČNÍ    ZÁLEŽITOSTI

1931/50/5/2012 „Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově -
kolumbárium“ – schválení vybraného uchazeče

Materiál předložili,  jako písemnou předlohu,  primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora 
Michal Zácha DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o., se sídlem Moravský Krumlov, Tiskárenská 433, PSČ 692 01,          
IČ: 479 10 721, pro nesplnění požadavků zadavatele.

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče STAFI CZ 
s.r.o., se sídlem Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01, IČ: 268 
67 664, pro nesplnění požadavků zadavatele.

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče ZAK 
PLUS - stavba s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I - Město, Brabansko 242/3, PSČ 750 02, IČ: 
258 26 069, pro nesplnění požadavků zadavatele.

4. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče Lawstav, 
s.r.o., se sídlem Vyškov, Palánek 373/19A, PSČ 682 01, IČ: 
276 77 109, pro nesplnění požadavků zadavatele.

5. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci  stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče 
Elektropráce Spáčil s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 779 
00, IČ: 268 53 639, pro nesplnění požadavků zadavatele.

6. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na realizaci  stavby 
„Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“ uchazeče SKD-
stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I -
Město, Mánesova 1558, PSČ 751 31, IČ: 476 69 349, pro nesplnění zákonných požadavků.

7. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou        
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na veřejnou zakázku „Stavební úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově -
kolumbárium“, která byla předložena od společnosti Středomoravské stavby s.r.o., Přerov –
Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02, IČ: 496 89 053.

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a  společností Středomoravské stavby s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I - Město, Svépomoc I 
2012/51, PSČ 750 02, IČ: 496 89 053, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Stavební 
úpravy bývalé obřadní síně hřbitova v Přerově - kolumbárium“
Cena za plnění bude činit 2 329 548,- Kč bez DPH, tj. 2 795 458,- Kč vč. DPH.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

PŘESTÁVKA   8.50 – 9.00 hodin

6.  MAJETKOPRÁVNÍ    ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl  přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek v 9.00 hodin.

1932/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a 
pozemků p.č. 731 a p.č. 732 včetně příslušenství,  vše k.ú. Přerov 
(Velké Novosady 5)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1933/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, p.č.  
5307/227, včetně příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. Přerov 
(Petřivalského 3)

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušného        
k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, 
zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137 m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 
5307/230, ost. pl., o výměře 11 m2 , vše v k.ú. Přerov (hala zimního stadionu Petřivalského 3), včetně 
příslušenství a movitých věcí dle přílohy, do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví 
Sportovního klubu, se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 
4.000.000,-Kč, za předpokladu finančního krytí.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Zácha, DiS. požádal o doplnění usnesení: dopsat
p.č. 5307/230, ost. pl., o výměře 11 m2   a vyškrtnutí  „za předpokladu finančního krytí.“
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1934/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části oplocení umístěného na 
pozemku p.č. 25 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
oplocení umístěného na pozemku p.č. 25 ost. pl., sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1,44 m2       
v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1935/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky  č. 641/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15) o celkové výměře 85,92 m2    
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a vyhlášení výběrového řízení na nájem této nebytové jednotky za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerov. Zájemci       
o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.400,- Kč (vč. DPH).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1936/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 545 v k.ú. 
Henčlov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod 
pozemku p.č. 545, zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1937/50/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4519/2       
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, o výměře cca 300 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1938/50/6/2012 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc 
– Hodolany, a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, 
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1939/50/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice 
u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA    I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  části pozemku  p.č. 585, trvalý 
travní porost, o výměře 272 m2 , označenou dle  geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek 
p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, trvalý travní porost, označenou dle geometrického plánu č. 545-
79/2007  jako pozemek  p č. 586/2,  trvalý travní porost,o výměře 172 m2,  oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova z vlastnictví statutárního města  Přerova do společného jmění manželů  B.   a   Z.M. za kupní 
cenu ve výši:
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá činí  217 560,- Kč, tj. 490,- Kč/m2.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  části pozemku  p.č. 585, trvalý 
travní porost, o výměře 272 m2, označenou dle geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek p.č. 
585 a části pozemku p.č. 586, trvalý travní porost, označenou dle geometrického plánu č. 545-79/2007  
jako pozemek  p č. 586/2,  trvalý travní porost, o výměře     172 m2,  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova     
z vlastnictví statutárního města  Přerova do společného jmění manželů  B. a   Z.M.   za kupní cenu     
ve výši: dle návrhu žadatelů:  124 320,- Kč, tj. 280,- Kč/m2 .

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Zácha, DiS. doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1940/50/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
úplatný převod   nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova  pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 2625/1,  p.č.  2626,  p.č. 5074/3         
a p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
a) schválit úplatný převod  části pozemku p.č. 2624/1, o výměře 214 m2, části pozemku p.č. 
2625/1, o výměře 26 m2, a části pozemku p.č. 2626,  o výměře 220 m2, dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009  ze dne 6.4.2011,  označený jako nově vzniklý  pozemek p.č. 2624/1, 
zahrada, o výměře 460 m2 a pozemek p.č. 2624/2, zast. pl., o výměře 32 m2  vše v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM L.K.   a   F.K.,  za  dohodnutou kupní cenu      
6 200,- Kč (tj. 4600,-Kč za pozemek p.č. 2624/1, o výměře 460 m2, tj. 10,- Kč/m2   a   1600,-
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Kč za pozemek p.č. 2624/2, o výměře 32 m2   tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí  náklady spojené 
s převodem.

b) schválit úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1,  o výměře 53 m2, 2625/1, o výměře    
237 m2 a části pozemku p.č. 2626, o výměře 92 m2 dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 
ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý  pozemek p.č. 2626,  zahrada, o výměře 382  m2

a  pozemek  p.č. 2625/3,  zast. pl., o výměře 16 m2  vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do SJM   J.R.   a   M.R., za  dohodnutou kupní cenu  4 620,- Kč (  tj. 3 820,-Kč 
za pozemek p.č. 2626 o výměře 382 m2, tj.10,- Kč/m2   a  800,-Kč  za pozemek  p.č. 2624/3    
o výměře 16 m2   tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s převodem.

c) schválit úplatný převod  části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 489 m2 dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009, ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/13, 
zahrada, o výměře 489 m2 a pozemek p.č. 2625/5, zast. pl., o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova do  vlastnictví   Z.L.,  za  dohodnutou kupní cenu          
5 490,- Kč (  tj. 4 890,-Kč  za pozemek p.č. 2625/13, o výměře 489 m2, tj.10,- Kč/m2   a  600,-
Kč za pozemek p.č. 2625/5, o výměře 12 m2   tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s 
převodem.

d) schválit úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 222 m2, dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011, označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/12, 
zahrada, o výměře 222 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova                    
do  vlastnictví L.M.,  za  dohodnutou kupní cenu  2 220,- Kč , tj. 10,- Kč/m2 ) kupující uhradí 
náklady spojené s převodem.

e) schválit úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 225 m2, dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako  nově vzniklý pozemek p.č. 2625/14, 
zahrada, o výměře 225 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova                    
do vlastnictví  J.S.,  za  dohodnutou kupní cenu 2 250,- Kč  tj. 10,- Kč/m2  kupující uhradí  
náklady spojené s převodem.

f) schválit úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 249 m2,  dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/15,  
zahrada, o výměře 249 m2 a pozemek p.č. 2625/4, zast. pl., o výměře 19 m2  vše v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů V.N.  a  M.N.,  za  
dohodnutou kupní cenu 3440,- Kč   (tj. 2490,-Kč za pozemek p.č. 2625/15, o výměře 249 m2, 
tj.10,- Kč/m2 a  950,-Kč za pozemek p.č. 2625/4 o výměře 19 m2,  tj.50,- Kč/m2) kupující 
uhradí náklady  spojené s převodem.

g) schválit úplatný převod  části  pozemku p.č. 2625/1, o výměře 217 m2, dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011 označený  jako  nově vzniklý pozemek p.č. 2625/16,  
zahrada, o výměře 217 m2 a pozemek p.č. 2625/2 zast. pl. o výměře 16 m2  vše v k.ú. Přerov      
z vlastnictví statutárního města Přerova do  vlastnictví  J.O.,  za  dohodnutou kupní cenu 2970-
Kč- Kč (  tj. 2 170,-Kč za pozemek p.č. 2625/16 o výměře 217 m2, tj. 10,- Kč/m2   a  800,-Kč 
za pozemek p.č. 2625/2 o výměře 16 m2  tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí  náklady spojené s 
převodem.

h) schválit úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 26 m2, dle geometrického 
plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011 označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/11, 
zahrada, o výměře 26 m2 a  části pozemku 5074/3, o výměře 24 m2,  dle geometrického plánu 
č. 5028-54/2009  označený jako pozemek p.č. 5074/6, zahrada, o výměře 24 m2 vše  v k.ú. 
Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví J.B.,  za  dohodnutou kupní cenu 
500,- Kč, tj. 10,- Kč/m2 )  kupující uhradí  náklady spojené s převodem.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  části pozemku  p.č. 2625/1, 
ostatní plocha, o výměře 119 m2,  části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha,  o výměře 8 m2,       
a části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha, o výměře 15 m2 vše v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu č. 5028-54/2009, ze dne 6.4.2011, označený jako pozemek p.č. 2625/10,  
zahrada, o výměře 142 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerov,  za  část 
pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu  
č. 5028-54/2009 označen  jako pozemek p.č. 2627/9,ostatní plocha,  o výměře 20 m2 v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví  Římskokatolické farnosti Přerov , Kratochvílova 6, Přerov I-Město,     
IČ 45180199,  bez doplatku rozdílu cen.  Statutární město Přerov uhradí  náklady spojené           
s převodem  (tj. návrh na vklad, znalecký posudek, geometrický plán).

Při hlasování bylo pro 7, 4 se zdrželi.

1941/50/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/4 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672    
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 493/12/3/2012, schváleného 
na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.6.2012, kterým 
„schválilo úplatný převod 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2)                     
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2178, pozemku p.č. 3672, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m², a pozemku p.č. 3673, ostatní plocha - zeleň o výměře 
138 m², které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“
a to tak, že u bytové jednotky č. 2178/4 schvaluje vyjímku z vnitřního předpisu č. 25/2007 kdy bytová 
jednotka bude převedena za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě a to bez ohledu    
na termín uzavření smlouvy, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena pozemků
ve výši 30%

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

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

6654/148496 166.877 Kč
250.316 Kč

16.280 Kč 183.157 Kč
266.596 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%

cena pozemků
ve výši 30%

kupní cena celkem
-dle varianty A/

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

6654/148496 166.877 Kč 16.280 Kč 183.157 Kč
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VARIANTA   II.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na usnesení č. 493/12/3/2012, schváleném na 12. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.6.2012.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1942/50/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2602/7 v objektu     
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 556/13/3/2012, schválené na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012,
kterým 

"schválilo úplatný převod 29 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,   
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2602/7, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena 
pozemku ve 

výši 30%

hodnota
oprav přísl. 
k jednotce

Kupní cena 
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2602/7 2+1 R.J.
R.M.

5131/173177 167.656 Kč
251.484 Kč

13.751 Kč 60.084 Kč 241.491 Kč
325.319 Kč

nahrazuje zněním:
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jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena 
pozemku ve 

výši 30%

hodnota
oprav přísl. 
k jednotce

Kupní cena 
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2602/7 2+1 R.M. 5131/173177 167.656 Kč
251.484 Kč

13.751 Kč 60.084 Kč 241.491 Kč
325.319 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2602/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1943/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 5935/19   v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1707/44/6/2012  přijaté na 44. jednání Rady města Přerova dne 17.7.2012

2. schvaluje nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5935/19, orná půda, o výměře 5.153 m2, v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem 
jako pronajímatelem  a  J.P.,  jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou            
s účinností od 1.10.2012, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Roční nájemné 
je stanoveno po dohodě ve výši  1.185,- Kč, tj. 0,23 Kč/m2/rok. Poplatníkem daně                     
z nemovitosti u tohoto pozemku je pronajímatel, Nájemce se zavazuje navýšit nájemné o tuto 
daň z nemovitosti ve výši 441,-Kč/rok. Účelem nájmu je provozování zemědělské činnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1944/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  nebytových prostor v objektu administrativy č.p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 1.8.2012,   na část nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 24 a č. 43 B o celkové výměře 76,2 m2 uzavřené mezi statutárním 
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městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem Přerov I -
Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem, ke dni 17.10.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1945/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostoru v objekt administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2         
v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 27.10.2011 na část nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č.  25 o výměře  15,5 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností INTERWORK SERVICE s.r.o., se sídlem Přerov  I - Město, Nerudova 
2192/10, IČ 27797431, jako nájemcem, ke dni 17.10.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1946/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - nájem 
části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne  4.5.1998,     
ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) 
a panem Ing. Z.F. (jako nájemcem). Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 49/1, ovocný sad,
o výměře 140 m2 v k.ú. Vinary u Přerova. Účelem nájmu je jeho využití jako zahrady. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, k 1.10. běžného roku. 
Nájem bude ukončen dohodou k 31.12.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 49/1, ovocný sad,        
o výměře 140 m2 v k.ú. Vinary u Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1947/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2013 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  -
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2013 ve výši  Kmr=1,0.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1948/50/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  nebytových prostor v objektu administrativy č.p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 
1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 109 o celkové výměře 28 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností Obnova komínů s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Vsadsko 
1911/24, IČ 25833367, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 dnů,              
s účinností od podpisu smlouvy. Výše nájemného bude činit 2.225,-Kč, tj. 1.000,-Kč/m2/rok 
(dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako kancelář. Náklady 
na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2,     
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 109 o výměře 28 m2.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1949/50/6/2012 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 62/1 a p.č. 196 v k.ú.Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
8.3.2000  na pozemky p.č. 62/1 sportoviště a  rekreační plocha o  výměře 7728 m2 , p.č. 16 ost. 
plocha o výměře 1840 m2  v k.ú. Kozlovice u    Přerova, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2007      
a dodatku č. 2 ze dne 5.10.2007 a dodatku č. 3 ze dne 19.10.2009  uzavřené mezi  statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a Fotbalovým klubem Kozlovice, IČ 47999152 se sídlem  
Přerov, Přerov IV-Kozlovice, Areál Stadionu, jako vypůjčitelem.
Dodatek č. 4 se týká změny doby trvání smlouvy a to tak, že výpůjčka dosud sjednaná na dobu 
určitou do 30.9.2019 se mění na dobu určitou do 30.9.2027 (tj. 15 let).
Ostatní  ujednání smlouvy se nemění.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1950/50/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení  VN  včetně ochranného pásma        
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  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 VN k tíži 
pozemku 463 ZE-PK v k.ú. Lověšice u Přerova,  v rozsahu dle geometrického plánu  č. 251-
482/2010, a to ve prospěch SB fotoenergie CZ s.r.o., se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 
Přerov III-Lověšice, IČ 28617819.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu  stanovenou 
znaleckým posudkem  ve výši 2.000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný 
uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kabelové vedení NNk, včetně ochranného pásma a s tím spojenému 
omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 181        
v k.ú. Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene 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 Přerovem jako budoucím  
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povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném pozemku, včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístit a provozovat    kabelovou síť nízkého napětí  pro připojení nového odběrného místa  
na pozemku  p.č. 5297/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov. Věcné břemeno  bude zřízeno včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající 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  kabelové 
sítě nízkého napětí pro připojení nového odběrného místa  k tíži pozemku p.č.  5297/2,  ost. 
plocha  v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene 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 Přerovem jako budoucím povinným         
z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene    
na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah 
věcného břemene  na výše uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1951/50/6/2012 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov                
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na nájem 
movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova (podia) mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov, jako nájemcem ze dne 1.6.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, dodatku     
č. 2 ze dne 30.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.9.2011 a dodatku č. 4 ze dne 14.12.2011, kterým          
se prodlužuje doba trvání nájemní smlouvy do 31.12.2013. V jiném se text nájemní smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1952/50/6/2012 Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem             
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, dodatku č. 2     
ze dne 1.6.2009, dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 5 ze dne 
30.12.2010, dodatku č. 6 ze dne 15.2.2011, dodatku č. 7 ze dne 14.12.2011 a dodatku č. 8 ze dne 
25.1.2012, kterým se prodlužuje doba trvání výpůjčky do 31.12.2013. V jiném se text smlouvy             
o výpůjčce nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1953/50/6/2012 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností - stavba Dálnice 
D1, 0137 Přerov-Lipník

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "místní komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle 
přílohy 1.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "místní komunikace" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění 
dle přílohy 2.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "polní cesty" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění dle 
přílohy 3.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "polní cesty" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění dle 
přílohy 3.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "polní cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a v k.ú. Lýsky         
ve znění dle přílohy 4.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "polní cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a Popovice               
u Přerova ve znění dle přílohy 5.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o náhradě škody 
způsobené provozní činností na věci "místní komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle 
přílohy 6.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Zácha, DiS. navrhl vyškrtnout body 2) a 3) 
usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení: Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1954/50/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
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.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod – doprodej volné 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 
uvedeného objektu k bydlení ve výši 5121/7831 a spoluvlastnického podílu 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, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do společného 
jmění manželů V.   a   J.L.,  za kupní cenu 510 100,- Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1955/50/6/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4, (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 č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní J.S.   
a panem Š.S., za nájemné ve výši Kč 3 455,- Kč/měsíc (tj. plocha pro nájem 73,53 m2/47,00 Kč/m2), 
které bude navýšeno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu neurčitou, a to za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu   k doposud užívanému bytu (2+1) o ploše 57,67 m2, v 
domě č.p. 2516, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 5745/25, v k.ú. Přerov, 
Jižní čtvrť III/2, založeného nájemní smlouvou ze dne 2.10.2000. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1956/50/6/2012 Prominutí pohledávek vzniklých z titulu nájmu bytu

Rada města Přerova po projednání: 

VARIANTA   I.:
1. souhlasí s tím, že vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb v souladu s Vnitřním 

předpisem č. 5/2011 v platném znění promine nebo upustí od vymáhání a promine                   
u pohledávek na příslušenství v rámci působnosti Oddělení bytové správy v případě uhrazení 
jistiny na základě žádosti dlužníka 4/5 příslušenství dané pohledávky, a to do výše 15 000,00 
Kč u jednotlivého případu.

2. souhlasí s tím, že vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb v souladu s Vnitřním 
předpisem č. 5/2011 v platném znění promine nebo upustí od vymáhání pohledávky a promine 
u pohledávek v rámci působnosti Oddělení bytové správy  na nájemném, zálohách na služby 
spojené s užíváním bytu,  vyúčtování těchto služeb a bezdůvodného obohacení na základě 
písemné žádosti dlužníka v rámci působnosti Oddělení bytové správy ve výjimečných 
případech (zejména po předání bytu po zemřelém), a to do výše 5 000,00 Kč. V těchto 
případech bude prominuto i příslušenství pohledávky, a to do výše 15 000,00 Kč.

VARIANTA   II.:
1. nesouhlasí s tím, že vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb v souladu                

s Vnitřním předpisem č. 5/2011 v platném znění promine nebo upustí od vymáhání a promine 
u pohledávek na příslušenství v rámci působnosti Oddělení bytové správy v případě uhrazení 
jistiny na základě žádosti dlužníka 4/5 příslušenství dané pohledávky, a to do výše 15 000,00 
Kč u jednotlivého případu.

2. nesouhlasí s tím,že vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb v souladu                 
s Vnitřním předpisem č. 5/2011 v platném znění promine nebo upustí od vymáhání pohledávky 
a promine u pohledávek v rámci působnosti Oddělení bytové správy  na nájemném, zálohách 
na služby spojené s užíváním bytu,  vyúčtování těchto služeb a bezdůvodného obohacení        
na základě písemné žádosti dlužníka v rámci působnosti Oddělení bytové správy                      
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ve výjimečných případech (zejména po předání bytu po zemřelém), a to do výše 5 000,00 Kč.  
V těchto případech bude prominuto i příslušenství pohledávky, a to do výše 15 000,00 Kč.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Zdeněk Vojtášek v 10.21 hodin.

PŘESTÁVKA  10.21 – 10.50 HODIN

7. ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová v 10.50 hodin.

1957/50/7/2012 Užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za účelem poskytování předškolního / speciálního 
předškolního vzdělávání 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr nájmu nebytových prostor v podzemním, prvním a druhém nadzemním 
podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, příslušného k části obce Přerov I – Město,    
na pozemku  p.č. 3161/4 (Přerov, U Bečvy 2), objektu občanské vybavenosti č.p. 2825, 
příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/3 (Přerov, U Bečvy 3), 
pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí dle 
seznamu a záměr výpůjčky pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2

vše v k.ú. Přerov a vyhlašuje výběrové řízení na poskytování předškolního / speciálního
předškolního vzdělávání, dle přílohy č. 1  důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

2. schvaluje záměr nájmu nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 832, příslušného k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/25 (Přerov, Bajákova 18), (vyjma nebytových 
prostor o celkové výměře 158,54 m2 ve správě Odboru správy majetku a komunálních služeb 
Magistrátu města Přerova - bývalá ŠJ), pozemku p.č. 4394/58 ostatní plocha o výměře              
3 558 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí dle seznamu a záměr výpůjčky pozemku  p.č. 
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4394/25 zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 558 m2 v k.ú. Přerov a vyhlašuje výběrové 
řízení na poskytování předškolního vzdělávání, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

3. schvaluje komisi pro hodnocení nabídek v  rámci výběrových řízení a její náhradníky            
ve složení:

a. členové komise:
 Mgr. Dušan Hluzín (předseda komise)
 Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
 Mgr. Romana Pospíšilová
 Bc. Miloslav Dohnal
 Ing. Alena Klementová

b. náhradníci komise:
 Bc. Václav Zatloukal
 Bc. Libuše Drtilová
 Ing. Helena Bendová

c. organizační pracovník – Mgr. Petr Hrbek, referent Odboru sociálních věcí a školství 
Magistrátu   města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

Na základě diskuse byla v bodě 3) usnesení navržena členkou komise pro hodnocení nabídek v rámci 
výběrového řízení Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková a náhradníkem pan Bc. Václav Zatloukal.

Hlasování o doplněném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1958/50/7/2012 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1959/50/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – smlouvy          
o výpůjčce

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30 (jako půjčitelem) a statutárním městem Přerov, (jako 
vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky jsou nebytové prostory budovy č.p. 359, příslušné k části 
obce Přerov, Přerov I – Město, způsob využití – stavba občanského vybavení, postavené         
na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30), o výměře 
268,23 m2. Tyto prostory jsou blíže specifikované v důvodové zprávě. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Účelem výpůjčky bude užití prostor pro potřeby městské 
policie. Vypůjčitel bude hradit půjčiteli náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky.

Odpovídá: Bc. Hana Ondrášová

Termín: 15.11.2012

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30 (jako půjčitelem) a statutárním městem Přerov (jako 
vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je jeden parkovací box v suterénu budovy č.p. 359, 
příslušné k části obce Přerov, Přerov I – Město, způsob využití – stavba občanského vybavení, 
postavené na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30).
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou. Účelem výpůjčky bude užití boxu pro 
potřeby vypůjčitele. Vypůjčitel bude hradit půjčiteli náklady spojené s užíváním předmětu 
výpůjčky.

Odpovídá: Bc. Hana Ondrášová

Termín: 15.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1960/50/7/2012 Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení  pracovního místa 
ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o. - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka komise.  

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Sociálních služeb města Přerova, p.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Sociálních služeb města Přerova, p.o., zřízené statutárním městem Přerov

2. jmenuje členy komise včetně předsedy a přísedících pro výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o., zřízené statutárním městem 
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Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 18. 10. 2012 Složení komise pro výběrové 
řízení   na obsazení pracovního místa ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o.:

předseda komise: Ing. Jiří Lajtoch, primátor města Přerova

členové komise:
• Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
• Čestmír Hlavinka, za zřizovatele, člen Rady města Přerova
• Marie Hudečková, za zřizovatele, členka Zastupitelstva města Přerova
 Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora
 Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora
 Ing. Tomáš Dostal, za zřizovatele, člen Rady města Přerova

přísedící komise:
• Josef Hrbáček,  zaměstnanec Sociálních služeb města Přerova, p.o. (přísedící s hlasem 

poradním)
• Mgr. Vlasta Vičanová, personalista oddělení personálního a lidských zdrojů odboru vnitřní 

správy (přísedící s hlasem poradním)

náhradníci komise:
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, za zřizovatele, členka Rady města Přerova
Michal Zácha, DiS., náměstek primátora

3. schvaluje, že tajemníkem komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. je s  účinností od 18. 10. 2012 paní Dagmar Janásová,  
zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

4. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Sociálních služeb města 
Přerova, p.o., zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

Na základě diskuse byl navržen předsedou komise primátor Ing. Jiří Lajtoch, členy komise Čestmír 
Hlavinka, Marie Hudečková, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef Kulíšek a Ing. Tomáš Dostal. 
Náhradníky komise byli navrženi Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková a Michal Zácha DiS.

Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1961/50/7/2012 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pověření ředitelky 
základní školy ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Boženy Němcové 16, 
zastoupenou ředitelkou Mgr. Ilonou Bočinskou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky –
„Souhrnná dodávka ICT“ – dodávka a montáž výpočetní techniky a prezentační techniky včetně 
software, souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám reg. č. 
CZ.1.07/1.4.00/21.3781 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 
osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních 
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školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012 vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí.

Odpovídá: Mgr. Ilona Bočinská

Termín: 31.12.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

1962/50/8/2012 Veřejná sbírka pod vánočním stromem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Duševní zdraví, o.p.s., IČ 27836886, 
se sídlem nám. Přerovského povstání 1, Přerov, a to formou pokladničky umístěné pod 
vánočním stromem na území statutárního města Přerova v termínu od 2. 12. 2012 do                
4. 1. 2013. Čistý výtěžek sbírky bude určen na nákup materiálu pro pracovní terapii,                
na sportovní a rehabilitační pomůcky.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 2.12.2012

2. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 10.12.2012

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:
a) zřídit dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2012"
b) vydat Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2012".

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1963/50/8/2012 Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
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Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00  Svatý 
Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2012.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.12.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1964/50/8/2012 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navýšení příspěvku na pohotovostní 

lékárenskou službu v Přerově o nedělích a svátcích o částku 18 000,- Kč na celkových           
63 000,- Kč na rok 2012.

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče (příspěvek na 
pobytovou soc. službu)

300,0 - 18,0 282,0

3599 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví
(pohotovostní služba lékáren)

45,0 + 18,0 63,0

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace               
a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 9 000,- Kč,

b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

d) IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 6 000,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 5 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 7 000,- Kč,
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f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 4 000,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,
j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Komenského 42, PSČ 750 02, ve výši 5 000,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

VARIANTA   II.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace v celkové výši 45 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem 
dotace a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 6 430,- Kč,

b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,

d) IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 4 290,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 3 570,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 5 000,- Kč,

f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 860,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 140,- Kč,

j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského  
42, PSČ 750 02, ve výši 3 570,- Kč. 
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na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín doporučil variantu I. usnesení.
Ing. Dostal dal protinávrh:  variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování byli 2 pro, 9 se zdrželo.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Při hlasování bylo pro 8, 1 proti, 2 se zdrželi.

1965/50/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, (1+1), o ploše 29,24 m² v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť 
II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.V., za nájemné ve výši          
1 374,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o ploše 34,18 m² v domě č. p. 2089, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4010, v k.ú. Přerov, Ha Hrázi, 
č. o. 30, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.H., za nájemné ve výši 1 606,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 47 (1+1), o ploše 38,91 m² v domě č. p. 2563, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2411, v k.ú. Přerov, 
Sokolovská, č. o. 4, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní V.K., za nájemné ve 
výši 1 828,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+1), o ploše 66,37 m² v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1155, v k.ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem R.G., za nájemné ve výši 2 807,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 76,39 m² v domě č. p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 284, v k.ú. Přerov, Žerotínovo 
náměstí, č. o. 44 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní  A.M.,   za nájemné ve 
výši 3 231,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5 na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému obecnímu bytu.
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6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 66, (1+0), o ploše 
34,85 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č.p. 576, příslušném       
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky č.o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s paní B.J., za nájemné ve výši 683,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 6, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

1966/50/8/2012 Veřejná zakázka "Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova 
pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro 
zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu" – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele.

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 „Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro 
uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu“ 
včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

2. ukládá zadavateli, příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova, p.o. , uveřejnit toto 
předběžné oznámení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: ihned

3. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha DiS.  nepřítomen.

1967/50/8/2012 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností 
Teplo Přerov a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části 
nebytových prostor mezi společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
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Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, IČ 25391453 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov 
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem velkého a hnědého sálu 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, za účelem konání akce Senior symposium dne 01. 10. 2012. Předmětem 
dodatku č. 1 k uvedené smlouvě je navýšení nájemného, a to z  částky 4 975,- Kč bez DPH,                  
tj. 5 970,- Kč vč. DPH na částku 6 125,- Kč bez DPH, tj. 7 350,- Kč vč. DPH.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2012

Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha DiS. nepřítomen.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Romana Pospíšilová v 11.45 hodin.

9.  RŮZNÉ

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola  11.45 hodin.

1968/50/9/2012 „Centrální nákup kancelářského materiálu“ - schválení zadávacího 
řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup kancelářského materiálu“        
s uzavřením nadlimitní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem podle § 11 zákona                  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. schvaluje zadávací dokumentaci a rámcovou kupní smlouvu dle přílohy č. 1 a 2

3. 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

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova  Miloš Šidlo  Zastupitel města Přerova

Ludmila Tomaníková  Zastupitelka města 
Přerova

Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.

Zastupitel města Přerova

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova Mgr. Elena 
Grambličková

Zastupitelka města 
Přerova

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová Úsek veřejných zakázek

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Radomíra Mořkovská Oddělení vnitřních služeb
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4. schvaluje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve 
složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

 Ing. Jiří Lajtoch  primátor města Přerova Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova 

Mgr. Dušan Hluzín   náměstek primátora Mgr. Lenka Ticháčková Zastupitelka města 
Přerova 

Michal Zácha, DiS.  náměstek primátora PhDr. Marcel Kašík člen Komise rozvojové a 
investiční

Čestmír Hlavinka člen Rady města Přerova Miloš Šidlo Zastupitel  města Přerova

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová Úsek veřejných zakázek

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Radomíra Mořkovská Oddělení vnitřních služeb

Lenka Mičkalová Oddělení vnitřních služeb Fanka Vrbová Vedoucí oddělení 
vnitřních služeb

Na základě diskuse byli členy komise pro otevírání obálek v bodě 3) usnesení navrženi Bc. Václav 
Zatloukal, Ludmila Tomaníková, Ing. Tomáš Dostal. Náhradníky Miloš Šidlo, Mgr. Přemysl Dvorský 
PhD., Mgr. Elena Grambličková.  V bodě 4) usnesení byli navrženi členy hodnotící komise Ing. Jiří 
Lajtoch, Mgr. Dušan Hluzín, Michal Zácha DiS. Náhradníky Bc. Václav Zatloukal, Mgr. Lenka 
Ticháčková a PhDr. Marcel Kašík. 
Technické kvalifikační předpoklady v bodě 12.4 – snížit objem fakturace za dodávky jednomu 
odběrateli za posledních 36 kalendářních měsíců na 300.000 Kč. 

Hlasování o doplněném usnesení včetně upravených kvalifikačních předpokladů:  Usnesení bylo 
přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1969/50/9/2012 „Centrální nákup hygienických potřeb“ - schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup hygienických potřeb“              
s uzavřením nadlimitní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem podle § 11 zákona                  
č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. schvaluje zadávací dokumentaci a rámcovou kupní smlouvu dle přílohy č. 1 a 2

3. 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

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova  Miloš Šidlo  Zastupitel města Přerova
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Ludmila Tomaníková  Zastupitelka města 
Přerova

Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.

Zastupitel města Přerova

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova Mgr. Elena 
Grambličková

Zastupitelka města 
Přerova

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová Úsek veřejných zakázek

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Radomíra Mořkovská Oddělení vnitřních služeb

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

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

 Ing. Jiří Lajtoch  primátor města Přerova Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova 

Mgr. Dušan Hluzín   náměstek primátora Mgr. Lenka Ticháčková Zastupitelka města 
Přerova 

Michal Zácha, DiS.  náměstek primátora PhDr. Marcel Kašík člen Komise rozvojové a 
investiční

Čestmír Hlavinka člen Rady města Přerova Miloš Šidlo Zastupitel města Přerova

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová Úsek veřejných zakázek

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Radomíra Mořkovská Oddělení vnitřních služeb

Lenka Mičkalová Oddělení vnitřních služeb Fanka Vrbová Vedoucí oddělení 
vnitřních služeb

Na základě diskuse byli členy komise pro otevírání obálek v bodě 3) usnesení navrženi Bc. Václav 
Zatloukal, Ludmila Tomaníková, Ing. Tomáš Dostal. Náhradníky Miloš Šidlo, Mgr. Přemysl Dvorský 
PhD., Mgr. Elena Grambličková.  V bodě 4) usnesení byli navrženi členy hodnotící komise Ing. Jiří 
Lajtoch, Mgr. Dušan Hluzín, Michal Zácha DiS. Náhradníky Bc. Václav Zatloukal, Mgr. Lenka 
Ticháčková a PhDr. Marcel Kašík. 
Technické kvalifikační předpoklady v bodě 12.4 – snížit objem fakturace za dodávky jednomu 
odběrateli za posledních 36 kalendářních měsíců na 300.000 Kč. 

Hlasování o doplněném usnesení včetně upravených kvalifikačních předpokladů:  Usnesení bylo 
přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Oldřiška Sedláčková ve 12.15 hodin.

1970/50/9/2012 Vnitřní předpis č..../2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního 
fondu zaměstnanců statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Bakalík tajemník MMPr.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ....../2012 Pravidla pro čerpání 
prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova, a to ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Oldřiška Sedláčková ve 12.15 hodin.

1971/50/9/2012 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2012, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Petr Karola ve 12.22 hodin.

1972/50/9/2012 Darovací smlouva- Digitální kamera včetně náhradní baterie

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí věcného daru (1 ks digitální kamery OXE MF-G1 
MMS včetně náhradní baterie) v hodnotě 8 725,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi Technickými 
službami města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 75002,                
IČ 27841090, jako dárcem a statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen.
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1973/50/9/2012 Zahraniční pracovní cesta - Rakousko

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Rakouska (oblast St. 
Poelten)  Bc. Václavu Zatloukalovi,  Mgr. Dušanu Hluzínovi. Cesta, zaměřená na praktické fungování 
regionálních integrovaných systémů odpadového hospodářství, se uskuteční ve dnech 18.-19.10.2012.

Pan Zatloukal požádal o vyškrtnutí z usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen.

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

Ing. Lajtoch
 změna termínu konání 52. schůze Rady města Přerova z 21. listopadu na 20. listopadu 2012

Ing. Dostal: 
 podal informaci z jednání pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční zastávky 

Přerov - Předmostí, Přerov - Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická 

1974/50/10/2012 Pracovní skupina na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov 
- Předmostí, Přerov - Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka 
- Hranická 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace člena Rady města Přerova Ing. Tomáše Dostala

2. ukládá předsedkyni pracovní skupiny Mgr. Heleně Netopilové, aby předložila informativní 
materiál o průběžné činnosti této pracovní skupiny na jednání Rady města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Helena Netopilová

Termín: 7.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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11.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 50. schůzi Rady města Přerova dne 17. října 2012 ve 12.45 hodin.

V Přerově dne 22. října 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
primátor města Přerova                                                                              členka Rady města Přerova




