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 USNESENÍ z 51. schůze Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2012

1975/51/1/2012 Program 51. schůze Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 51. schůze Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2012

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze Rady města 
Přerova

1976/51/2/2012 Podnět Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podnět Komise pro výchovu, vzdělávání a sport.

1977/51/2/2012 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1.7. 2012 – 30. 9. 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 7. 2012 – 30. 9. 2012 dle 
důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1.7. 2012 – 30. 9. 2012 dle důvodové 
zprávy.

1978/51/2/2012 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o zvláštním běžném účtu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Želetavská 
1525/1, 140 92 Praha 4, Michle, IČ 64948242, číslo účtu 2108182503/2700.

1979/51/3/2012 Rozpočtové opatření č. 16

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.
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1980/51/3/2012 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

1981/51/3/2012 Uzavření smluv o zajištění reklamy - slavnostní koncert

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 24.000,-- Kč včetně platné sazby DPH 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem   Teplo Přerov, 
a.s., se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, 750 02  Přerov, IČ:  25391453 (jako 
objednatelem reklamy),

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 24.000,-- Kč včetně platné sazby DPH 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem  Technické 
služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, PSČ         
750 00, IČ:  278 41 090 (jako objednatelem reklamy),

3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 12.000,-- Kč včetně platné sazby DPH 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem  Meopta -
optika, s.r.o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 02, IČ:  476 77 023 (jako objednatelem 
reklamy),

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2111  Příjmy z poskytování služeb
 a výrobků (reklama)

30,0 + 60,0 90,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 3 026,0 + 50,0 3 076,0

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

22 967,0 + 10,0 22 977,0

1982/51/4/2012 Pracovní skupina pro "dopravu v klidu" prezentace Řešení 
problematiky parkování ve městě Přerově

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí souhrn informací z prezentace Řešení 
problematiky parkování ve městě Přerově.
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1983/51/4/2012 Výjimka ze stavební uzávěry

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 území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu  “Stavební úpravy objektu Tovačovská ul. č. 3337/2d, Přerov“ 
situovanou na pozemku parc.č. 997/8 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přerov (dle 
důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

1984/51/4/2012 Lávka U Tenisu v Přerově - dokumentace k územnímu rozhodnutí

Rada města Přerova po projednání schvaluje další přípravu realizace nové lávky U Tenisu v Přerově 
dle předložené varianty A předpjatý železobetonový trám se závěsy.

1985/51/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265 a pozemku p.č. st. 
552, v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova -   pozemek p.č. st. 552, o výměře 10 m2 a části pozemku 
p.č. 265, zahrada, o výměře 319 m2 oba v k.ú. Předmostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

1986/51/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 426/8 v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku p.č. 426/8, zahrada,           
o výměře 100 m2,  v k.ú. Předmostí

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatel a  P.Ch., jako nájemcem, kterou bude ke dni 30.11.2012 ukončen nájemní vztah 
na část pozemku p.č. 426/8 v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem dne 11.6.1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001, dodatku 
č. 2 ze dne 5.12.2003 a dodatku č. 3 ze dne 5.12.2003.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012
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1987/51/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod části 
pozemku p.č. 1037/1, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5632-102/2012 jako pozemek 
p.č. 1037/11, ost. plocha o výměře 81 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova            
a vyhlášení výběrového řízení na  převod této části pozemku 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 
Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2400,- Kč (vč.DPH) .

1988/51/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových  prostor            
v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I –
Město,  na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 63,82 m2 a vyhlášení výběrového 
řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský 
deník a na internetových stránkách statutárního města Přerov. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.400,- Kč (vč. DPH).

1989/51/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 1169 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví  statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.1169, ost. 
plocha, geometrickým plánem č. 5576-141/2012 označené jako pozemek p.č. 1169/4, zast. plocha,       
o výměře 6  m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem        
v celkové výši 4.390,- Kč, tj. 731,67 Kč/m2.

1990/51/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 2680/1 v  k.ú. Přerov, dohoda o úhradě                 
za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 2680/1 v  k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.2680/1, ost. 
plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov, mezi vlastníkem pozemku Statutárním městem 
Přerovem a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, 
a to za období od 1.4.2006 do 4.7.2007 ve výši 600,-Kč/m2/rok, od 5.7.2007 do doby převodu 
části pozemku  p.č.2680/1, ost. plocha, geometrickým plánem č.5577-142/2012, označené jako 
pozemek p.č. 2680/1, zast. plocha,  o výměře 12  m2, v k.ú. Přerov, ve výši 100,- Kč/m2/rok, 
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,                
IČ 24729035.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 2680/1, ost. plocha, geometrickým 
plánem č. 5577-142/2012, označené jako pozemek p.č. 2680/1, zast. plocha,  o výměře 12  m2, 
v k.ú. Přerov, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, IČ 24729035, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem              
v celkové výši  8.780,- Kč,-, tj. 731,67 Kč/m2.

1991/51/6/2012 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11 v k.ú. Lověšice                 
u Přerova z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví 
České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
37.080,- Kč.

1992/51/6/2012 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 uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
12.5.2010, ve znění dodatku č. 1, na 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 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Jiřím Kašpárkem, místem podnikání Přerov I - Město Dvořákova 
2656/39, IČ 73896497 a společností Design Studio PREMAX s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, 
náměstí 14. října 1307/2, IČ 24752452, jako nájemci. 
Dodatkem č. 2 dojde ke změně nájemce. Původní nájemce - pan Jiří Kašpárek, místem podnikání 
Přerov I - Město Dvořákova 2656/39, IČ 73896497 a společnost Design Studio PREMAX s.r.o.,         
se sídlem Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, IČ 24752452 se změní na nového nájemce -
společnost Design Studio PREMAX s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2,       
IČ 24752452.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012
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1993/51/6/2012 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova  -
části  nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/17 zast. 
pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
12.10.2009, ve znění dodatku č. 1, na část nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku  p.č. 4293/17, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov 
(Sokolská 26) o celkové výměře 477,24 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I - Město, 
Sokolská 26, IČ 66743516, jako nájemcem.  
Dodatkem č. 2 bude rozšířen účel nájmu. Původní účel - provozování mateřského centra – zajištění 
aktivit a výpomoc ženám na mateřské dovolené a jejich dětem se rozšíří o kroužky pro rodiče a děti 
(vzdělávání rodičů s hlídáním dětí, keramickou dílnu, učebnu angličtiny s Helen Doron, malý taneční 
sál a malou tělocvičnu procvičení a znakování batolat) se rozšíří  o pořádání rekvalifikačního kurzu 
Pečovatelky o děti ve věku od 3 do 15 let.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

1994/51/6/2012 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části pozemku 
p.č. 977, ost. plocha, v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 977, ost. 
plocha o výměře 7m2 v k.ú. Žeravice mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem Olomouc -
Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 77911, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ  70960399 se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem.
Účelem nájmu bude užívání  části pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice pro realizaci stavby "Rozšíření       
a úprava stanoviště na tříděný komunální odpad, Přerov XII Žeravice - ul.Čekyňská".
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, a to  od data uvedeného v rozhodnutí o uzavírce do data              
z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby, maximálně však na dobu jednoho roku. Pokud 
nebude vydáno rozhodnutí, doba se počítá od zahájení činností, které jsou předmětem nájmu, dle 
stavebního deníku.  
Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok dle stavebního záboru na silnici III.třídy.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

1995/51/6/2012 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)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor      
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2, 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 109 o celkové výměře 28 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Obnova komínů s.r.o., se sídlem Přerov               
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I - Město, Vsadsko 1911/24, IČ 25833367, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu  neurčitou,    
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 28.000,-Kč/rok (bez DPH), 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: 30.11.2012

1996/51/6/2012 Výpůjčka nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 
2265/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi ČR-Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČ: 70885940 (jako 
půjčitelem) a statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je pozemek p.č. 
2265/2, zast.pl., o výměře 117 m2, v k.ú. Přerov.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání výhradně pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů v Přerově pro plnění úkolů    
na úseku požární ochrany, při krizových a havarijních situacích, k přípravě  a nácviku těchto stavů.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

1997/51/6/2012 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti na pozemku 
p.č. 282  a části pozemku p.č. 55/3 oba v k.ú. Vinary u Přerova 
(sportovní areál Skalka) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bez 
č.p./č.e., objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. Vinary u Přerova a části 
pozemku p.č. 55/3 v k.ú. Vinary u Přerova do  podnájmu paní P.V., kdy nájemcem je Sbor 
dobrovolných hasičů Vinary, zastoupený starostou sboru Vladimírem Běhalem, dle nájemní smlouvy 
ze dne 29.8.2002 a to za podmínky, že výše podnájmu bude v max. výši nájemného. 
Podnájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.8.2017.

1998/51/7/2012 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených 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: 30.11.2012
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1999/51/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 
určení č. 14, (1+0), o ploše 32,76 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 
2293, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Mervartova  
č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní L.B., za nájemné ve výši 610,- 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.

2000/51/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, (2+1), o ploše 79,93 m² v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k.ú. Přerov, Kainarova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.G., za nájemné ve výši 3 756,-
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. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, (2+2), o ploše 90,60 m² v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi M.   a    P.H., za nájemné ve výši     
4 258,- 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. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, (2+2), o ploše 69,84 m² v domě č. p. 1605, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 918, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s manželi J.  a  R.M., za nájemné ve výši         
2 954,- 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. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, (2+2), o ploše 74,35 m² v domě č. p. 740, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 914, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní A.P., za nájemné ve výši 3 494,-
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. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012
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2001/51/8/2012 Člověk v tísni, o.p.s. - prodloužení smlouvy o partnerství

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodloužení Smlouvy o partnerství uzavřené dne 
18. 2. 2010 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277,              
se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na realizaci projektu "Společně k integraci obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit v Přerově" do 30. 6. 2013.

2002/51/8/2012 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., 
zřízenou statutárním městem Přerov

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

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: ihned

2003/51/9/2012 „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“ -  
zrušení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 
„Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“ zahájeného na základě usnesení 
č. 1894/49/5/2012 ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2.října 2012, byla zadavateli 
doručena jediná nabídka.

2. bere na vědomí, že Komise pro otevírání obálek při svém zasedání dne 26.10.2012,                
v souladu s § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon), k otevření jediné obálky s nabídkou nepřistoupila.

3. bere na vědomí závěr a doporučení Komise pro otevírání obálek - naplnit povinnost 
zadavatele dle ustanovení § 84 odst.1, písm. e) zákona, tj. zrušit zadávací řízení z důvodu 
obdržení pouze jediné nabídky.

4. ruší, v souladu s ustanovením § 84 odst.1, písm. e) zákona, zadávací řízení veřejné zakázky   
na stavební práce „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“, zahájené        
na základě usnesení č. 1894/49/5/2012 ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2.října 
2012
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2004/51/9/2012 Veřejná zakázka "Systémová podpora SW produktů společnosti 
ESRI" – schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele a 
zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky dle § 23 odst. 4, písm. a) zákona, tj. zadání veřejné zakázky 
formou jednacího řízení bez uveřejnění

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejnění předběžného oznámení podlimitní 
veřejné zakázky na služby „Systémová podpora SW produktů společnosti ESRI“, včetně 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

3. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 zákona

4. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, uveřejnit toto předběžné oznámení    
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2005/51/9/2012 Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 – Místní koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu „Místní koncepce environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov“ na období 2009 - 2011,

2. schvaluje Akční plán „Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro 
město Přerov“ na období 2012 - 2015,

3. bere na vědomí informaci o podmínkách pro zapojení města do asociace Národní síť
Zdravých měst České republiky.

2006/51/9/2012 Účast statutárního města Přerova na projektu Nadace Malý Noe –
výsadba „Libosadu Malého Noe“ na Čekyňském kopci.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na projektu Nadace Malý Noe formou výsadby 
„Libosadu Malého Noe“ na Čekyňském kopci, na pozemku ve vlastnictví města p. č. 426/16, 
k. ú. Předmostí, v souladu se studií funkčního využití území Přerov – Knejzlíkovy sady (Ing. 
H. Tomaštíková, IX/2012)

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit výsadbový materiál a připravit 
pozemek pro výsadbu „Libosadu Malého Noe“

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 25.4.2013
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3. ukládá Kanceláři primátora zajistit ve spolupráci s Nadací Malý Noe propagaci projektu 
„Libosad Malého Noe“, včetně organizačního zabezpečení nabídky a „prodeje“ stromů 
patronům a slavnostního průběhu vlastní výsadby

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 25.4.2013

4. ukládá Odboru stavebního úřadu životního prostředí informovat Radu města Přerova o stavu 
příprav realizace projektu „Libosad Malého Noe“

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ

Termín: 28.2.2013

2007/51/9/2012 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb a podmínkách 
užívání nebytových prostor – budova Smetanova 7, Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování 
služeb a podmínkách užívání nebytových prostor v 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 46,87 m2  
budovy č.p. 2015 příslušné k části obce Přerov I-Město postavené na pozemku p.č. 1239 o výměře 
1.715 m2 v k.ú. Přerov (budova Smetanova 7) mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem           
a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Přípotoční 300, Praha 10 - Vršovice, IČ: 67779999 
jako uživatelem ze dne 29.11.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.07.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
31.03.2010, a to ke dni 30.9.2012.

2008/51/9/2012 Návrh na uzavření smlouvy - webmastering

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu  č. 9/2012 (Zásady postupu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. 
čl. IV odst. 4 a uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem,  a firmou   
Ing. Vilma Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem, 
jejímž předmětem plnění je poskytování  služby: webmastering – komplexní správa oficiální 
internetové prezentace – informačního portálu města Přerova, umístěné na internetové adrese 
http://www.prerov.eu. Smlouva v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, včetně DPH, bude uzavřena na období 
od 1.1.2013 do 31.12.2013, a to za podmínky schválení této částky v rozpočtu na rok 2013.

2009/51/9/2012 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů ZM a komisí RM a 
spolupracovníkům města za jejich práci pro město v roce 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za výkon funkcí organizačních pracovníků výborů ZM a komisí RM a 
spolupracovníkům města za jejich práci pro město v roce 2012 v rozsahu, uvedeném v příloze

2. ukládá oddělení personálních a lidských zdrojů zajistit vyplacení těchto plnění

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 31.12.2012
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2010/51/9/2012 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na I. pololetí 2013,

2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na I. pololetí 
2013.

2011/51/9/2012 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 30.11.2012

V Přerově dne 7. listopadu 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




