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ZÁPIS

z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2013

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

1. Zahájení, informace o činnosti Policie ČR v roce 2012 primátor
(plk. JUDr. Martin Lebduška)

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

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, Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., p. Čestmír Hlavinka,         
Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Josef Kulíšek, 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
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Petr Karola - vedoucí odboru vnitřní správy
Ing. Jitka Kučerová - vedoucí odd. informačních a kom.služeb
Ing. Hana Mikulová - vedoucí odd. projekt.řízení
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí Odboru soc.věcí a školství

E.  Hosté:
plk. JUDr. Martin Lebduška - Policie ČR

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 56 schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 13. února 2013               
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 
města. 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 56. schůze Rady města byl navržen pan Michal Zácha, DiS.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2225/56/1/2013 Program 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2013

2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 56. schůze Rady města 
Přerova

Na jednání Rady města Přerova byl přizván plk. JUDr. Martin Lebduška.

Podal informace o činnosti Policie ČR. Prezentoval vývoj trestné činnosti v roce 2011 a 2012,  
majetkovou trestnou činnost, další sledované trestné činnosti, které se týkají krádeží na seniorech, 
internetových podvodech, krádeží v kancelářích. Policie ČR se zabývá i dopravními nehodami.

Z jednání Rady města Přerova odešel plk. JUDr. Martin Lebduška.

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ  USNESENÍ,   INFORMACE   Z   KOMISÍ

2226/56/2/2013 Změna v personálním obsazení Komise pro občanské záležitosti, 
Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

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

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 28.2.2013 z funkce člena Komise pro 
občanské záležitosti a Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality pana Radka Dvořáka.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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3.  FINANČNÍ    ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky.

2227/56/3/2013 Rating statutárního města Přerova za rok 2012

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA    I.:
schvaluje uzavření smlouvy o provedení národního ratingu statutárního města Přerova za rok 2012 
mezi společností Moody´s Investors Service Limited, organizační složka, se sídlem Washingtonova 
17, 110 00  Praha, IČ 24656339 a statutárním městem Přerov, za cenu 10.000 EUR bez DPH 

a

VARIANTA   II.:
schvaluje a uzavření smlouvy o provedení iRatingu statutárního města Přerova za rok 2012 mezi 
společností CCB - Czech Credit Bureau, a. s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00  Praha          
4-Nusle, IČ 26212242 a statutárním městem Přerov, za cenu ve výši 5.000 Kč bez DPH.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.4.2013

Na základě diskuse bylo navrženo hlasování o variantě I.  a  variantě II. usnesení současně.

Hlasování o variantě I. a variantě II.  usnesení.:  Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2228/56/3/2013 Rozpočtové opatření č. 3

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora.

2229/56/3/2013 Rozpočtové opatření - Architecture Week 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující posílení rozpočtu v návaznosti na účast 
statutárního města Přerova na 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury Architecture Week 
Praha 2013, který se koná ve dnech 23.9.2013 – 20.10.2013 v Praze:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210  Změna stavu krátkodobých
 prostředků na bankovních účtech

80 603,3 * + 242,0 80 845,3

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2141 120  Vnitřní obchod (marketing
 a propagace)

258,3 + 242,0 500,3

Při hlasování bylo 7  pro, 4 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná. 

Paní Sedláčková podala informaci:

 stavu finančních prostředků ke dni 08.02.2013:

Celkem finančních prostředků                                   185.858.278,97 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.                25.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.  

 spořící účet – ČSOB, a. s.                     29.000.000,00 Kč – úrok 1,10 % p. a. 

K dispozici na účtech 08.02.2013                                      130.856.778,97 Kč   

 čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 08.02.2013                                                     2.212.469,12  Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Sedláčková.
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4. ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a 
strategického rozvoje.

2230/56/4/2013 Fasáda roku 2012 - jmenování soutěžní poroty

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

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 10.ročník soutěže "Fasáda roku "       
ve složení:

Michal Zácha, DiS. - náměstek primátora
Marie Hudečková - členka Zastupitelstva města
Bc. Ivana Kolářová - členka Komise pro cestovní ruch a kulturu
Ing.Josef Březina - zástupce odborné veřejnosti
Ing.arch.Klára Koryčanová - referent odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2231/56/4/2013 IPRM Přerov-Jih - změna členů výboru

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává z členství v řídícím výboru IPRM Přerov-Jih pana Antonína Čecháka,                    
Bc. Žouželkovou a Mgr. Martina Navrátila, PhD.

2. jmenuje do funkce člena řídícího výboru IPRM Přerov-Jih Ing. Evu Pospíšílikovou a Mgr. 
Blanku Hrubou., dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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2232/56/4/2013 IPRM Přerov-Jih - ukončení výzvy

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

Rada města Přerova po projednání rozhodla uzavřít výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory   
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih, dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2233/56/4/2013 Regenerace panelového sídliště Přerov II -Předmostí, 10. etapa

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zařadit akci "Regenerace panelového sídliště 
Přerov II -Předmostí,10.etapa" do seznamu investičních akcí r.2013.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1340 230  Poplatek za provoz systému
 shromažďování, sběru, přepravy,
 třídění, využívání a odstraňování
 komunálních odpadů

23 000,0 + 4 000,0 27 000,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2212 510  Investiční akce (org. 500191 –
 Lávka U tenisu)

17 000,0 - 7 400,0 9 600,0

2219 510  Investiční akce (org. 500245 –
 Regenerace sídliště Předmostí –
 10. etapa)

0,0 + 11 400,0 11 400,0

3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit žádost o poskytnutí dotace             
na projekt "Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí, 10. etapa" z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
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Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 15.2.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

PŘESTÁVKA 9.37 – 9.45 hodin.

5.  VEŘEJNÉ   ZAKÁZKY

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Jitka Kučerová, Ing. Hana Mikulová, Mgr. Petr 
Karola.

2234/56/5/2013 „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a 
realizaci projektu 09 IOP, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ -
schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění technického (odborného) dozoru 
investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 "Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ v souladu s ustanovením § 18 
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka 
malého rozsahu

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci, obchodní podmínky dle přílohy      
č. 1 až 3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. SIKS a.s., Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00      282 13 882

2. CORTIS Consulting s.r.o., Plzeň, Teslova 1202/3, PSČ 301 00 263 97 668

3. GLEIPNIR, a.s., Praha 1, Opletalova 45, PSČ 110 00 282 37 625

4. M2M s.r.o., Plzeň - Východní Předměstí, Radyňská 465, PSČ 326 00 291 08 373
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5. ANECT a.s., Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00 253 13 029

4. schvaluje komisi pro otevírání obálek, komisi pro posuzování kvalifikace a hodnotící komisi 
ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Ing. Anna Pospíšilová člen ZM Petr Laga člen ZM

Ing. Ján Gocník
oddělení ICT Ing. Jitka Kučerová vedoucí oddělení ICT

Bc. Václav Zatloukal  člen RM Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.

 člen RM

Ing. Jaroslav Čermák člen RM Ing. Michal Špalek člen RM

Ludmila Tomaníková členka ZM Břetislav Passinger člen ZM

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Mgr. Drah. Dučáková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Na základě diskuse byli navrženi v bodě 4) usnesení: 
- členové komise: Bc. Václav Zatloukal, Ing. Jaroslav Čermák, Ludmila Tomaníková. 
- náhradníci komise: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., Ing. Michal Špalek, Břetislav Passinger

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2235/56/5/2013 Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ - schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,                  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. schvaluje kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy     
č. 1 až 3, včetně úpravy dle bodu 2 usnesení.

Projednání předlohy bylo přerušeno a odloženo na později.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Kučerová a Ing. Mikulová.
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2236/56/5/2013 Veřejná zakázka „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení veřejného zadavatele              
u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“

2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156 zákona          
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1

3. 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

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2237/56/5/2013 „Projektové práce na stavební úpravy energetická opatření                 
na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ – schválení 
vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na služby „Projektové práce na stavební úpravy 
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče 
POEL spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Svinov, Nad Porubkou 1195/34B, PSČ 721 00, IČ:    
449 36 681, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu.

2. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na služby „Projektové práce na stavební úpravy 
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče 
ATRIS, s.r.o., se sídlem Soběšovice 270, PSČ 739 38, IČ: 286 08 909, pro nesplnění 
základního kvalifikačního předpokladu.

3. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na služby „Projektové práce na stavební úpravy 
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče 
PRINTES - ATELIER s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ      
750 02 , IČ: 253 91 089, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu.

4. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na služby „Projektové práce na stavební úpravy 
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče 
StaniOn energetická agentura spol. s r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Karla Tomana 
1162, PSČ 768 61, IČ: 292 12 511, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu.
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5. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na služby „Projektové práce na stavební úpravy 
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče 
Tillerová s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I - Město, Kabelíkova 2675/12, PSČ 750 02,         
IČ: 278 59 011, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu.

6. rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Projektové práce 
na stavební úpravy energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1         
v Přerově“, která byla předložena od dodavatele M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 
106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 294 53 968.

7. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a  společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, IČ: 294 53 968, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Projektové práce na stavební 
úpravy energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“.
Cena za plnění bude činit 422 000,- Kč bez DPH, tj. 510 620,- Kč vč. DPH.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2238/56/5/2013 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ –
schválení zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v užším 
řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ zájemce CGM Czech a.s., sídlem 
Říčany, Táborská 1148, PSČ 251 01, IČ: 499 73 215, pro nesplnění technických 
kvalifikačních předpokladů.

2. rozhodla o zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace        
v požadovaném rozsahu:

Zlínské stavby, a.s., K Majáku 5001, 760 01  Zlín, IČ. 253 17 300
TOMIreko, s.r.o., Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 674 01, IČ: 283 59 216
Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8,  779 00  Olomouc, IČ: 253 85 551        
COMMODUM spol. s r. o., Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27  Valašská Bystřice, IČ: 465 77 238
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 79
PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02  Přerov I – město, IČ: 277 69 585
POZEMSTAV Prostějov, a.s., Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01, IČ: 255 27 380
PROFISTAV PŘEROV a.s.,  Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ:  253 95 653
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín – Kojetín I – město, Podvalí 629, PSČ 752 01, IČ: 25896 
873
VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 258 78 778
INTER-STAV, spol. s r. o., Brno, Jamborova 32, PSČ 615 00, IČ: 479 11 182
3V & H, s.r.o., Uherský Brod, Neradice 2324, PSČ 688 01, IČ: 469 92 715
KARVEP stavby s.r.o., Olomouc, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, IČ: 268 56 026
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Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2239/56/5/2013 „Oprava komunikace v ulici U Žebračky v Přerově“ – schválení 
vybraného uchazeče

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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 veřejné zakázky „Oprava 
komunikace v ulici U Žebračky v Přerově“ uchazeče VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, 
PSČ 756 55, IČ: 278 28 417, pro nesplnění zákonných požadavků

2. 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        
na veřejnou zakázku „Oprava komunikace v ulici U Žebračky v Přerově“, která byla 
předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního 
vojska 1386, PSČ 757 01, IČ: 607 75 530

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a  společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, 
PSČ 757 01, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava komunikace       
v ulici U Žebračky v Přerově“  

Cena za plnění bude činit 3 349 900,- Kč bez DPH, tj. 4 053 379,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším 
uchazečem v pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.
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6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Bc. Miloslav Dohnal, vedoucí oddělení majetkoprávního.

2240/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 
oba v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1440, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2

a pozemku p.č. 1443, ostatní plocha, o výměře 391 m2 oba v k.ú. Žeravice.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků  p.č. 1440, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 a pozemku p.č. 1443, ostatní plocha, o výměře 391 m2 oba    
v k.ú. Žeravice za období od 16.9.2009 do data uzavření kupní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov (jako vlastníkem pozemků a prodávajícím) a panem O.D.  (jako uživatelem 
pozemků a kupujícím). Úhrada za užívání bude u pozemku p.č. 1443 činit 1,- Kč/m2/rok,        
u pozemku p.č. 1440 bude činit 14,- Kč/m2/rok.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2241/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476 v k.ú. 
Čekyně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 476, ostatní plocha, o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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2242/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/15       
v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 510/15, orná půda, o výměře cca 100 m2          
v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 510/15, orná půda,               
o výměře 100 m2 v k.ú. Předmostí mezi Ing. F.J.  (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem). Účelem nájmu je užívání pozemku pod účelovou komunikací. Výše 
nájmu 10,- Kč/m2/rok, t.j. 1000,- Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2243/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 205/2 v k.ú. 
Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 205/2, 
orná půda,  o výměře  102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205/2, orná půda, o výměře cca  70  m2 v k.ú. 
Vinary u Přerova.

3. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 205/2              
o výměře 40 m2 v k.ú. Vinary u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem 
pozemku) a panem J.M.  (jako uživatelem pozemku) za období od 20.5.2009 do data uzavření 
kupní smlouvy. Úhrada za užívání pozemku bude činit 1,- Kč/m2/rok.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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2244/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovité věci v majetku  
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1095/2 vše v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 1095/2, orná půda,       
o výměře 70 m2 v k.ú. Žeravice.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 1095/2            
o výměře 70 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku)     
a panem Ing. P.S.  (jako uživatelem pozemku) za období od 28.9.2008 do data uzavření 
nájemní smlouvy. Úhrada za užívání pozemku bude činit 1,- Kč/m2/rok.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2245/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 453/1        
v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 453/1, orná půda, o výměře 
cca  110  m2 v k.ú. Předmostí.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2246/56/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytového prostoru v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, 
příslušných k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 155, p.č. 
180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám.T.G.M. 
4).

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2005, ve znění dodatků č. 1 až č. 

5,  na nebytový prostor v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části 
obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, 
nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, místem podnikání Přerov I - Město, 
Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako nájemcem.
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Dodatek bude upravovat výši nájemného a to tak, že původní výše nájemného 59.550,-Kč/rok 
(bez DPH), tj. 500,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 49.550,-Kč/rok (bez DPH), tj. 
cca 416,-Kč/m2/rok.

VARIANTA   II.:
1. neschvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2005, ve znění dodatků č. 1 

až č. 5,  na nebytový prostor v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných           
k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, 
(Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, místem podnikání 
Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako nájemcem.
Dodatek měl upravovat výši nájemného a to tak, že původní výše nájemného 59.550,-Kč/rok 
(bez DPH), tj. 500,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 49.550,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. cca 416,-Kč/m2/rok.

VARIANTA I.
2. schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako 

věřitelem a panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 750 
02 Přerov, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý na základě 
porušení Dohody o započtení pohledávek a dohody o splácení dluhu ze dne 23.9.2011, 
částečně neuhrazené faktury č. KOF000147 ze dne 15.3.2012 a splatné smluvní pokuty a 
rovněž se zaváže uhradit náklady vzniklé statutárnímu městu Přerovu v souvislosti s 
vymáháním dlužné částky představující soudní poplatek, a to v celkové výši 14.530,- Kč s 
příslušenstvím statutárnímu městu Přerov v pravidelných měsíčních splátkách s tím, že dlužná 
částka s příslušenstvím bude uhrazena nejpozději do 30.6.2013. Dohoda o splátkách bude 
uzavřena za podmínky uznání dluhu co do důvodu a výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody 
splátek pro případ prodlení s placením splátek. V případě, že dohoda o splácení dluhu nebude 
mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 28.2.2013, bude statutární město Přerov 
pokračovat ve vymáhání dlužné částky soudní cestou.

VARIANTA   II.:
2. schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako 

věřitelem a panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 
750 02 Přerov, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý na základě 
porušení Dohody o započtení pohledávek a dohody o splácení dluhu ze dne 23.9.2011, 
částečně neuhrazené faktury č. KOF000147 ze dne 15.3.2012 a rovněž se zaváže uhradit 
náklady vzniklé statutárnímu městu Přerovu v souvislosti s vymáháním dlužné částky 
představující soudní poplatek, a to v celkové výši 11.530,- Kč statutárnímu městu Přerov         
v pravidelných měsíčních splátkách s tím, že dlužná částka bez příslušenství odpovídající 
zákonným úrokům z prodlení a bez splatné smluvní pokuty bude uhrazena nejpozději             
do 31.5.2013. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky uznání dluhu co do důvodu       
a výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení s placením splátek.      
V případě, že dohoda o splácení dluhu nebude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději 
do 28.2.2013, bude statutární město Přerov pokračovat ve vymáhání dlužné částky soudní 
cestou.

3. schvaluje prominutí pohledávky ve výši 3.000,- Kč představující smluvní pokutu                   
za nedodržení termínu a výše plnění dle splátkového kalendáře pro neuhrazené splátky            
a částky odpovídající příslušenství k datu 1.7.2012, když smluvní pokuta se stala splatnou       
na základě čl. III odst. 2 Dohody o započtení pohledávek a dohody o splácení dluhu ze dne 
23.9.2011 a pohledávky představující zákonné úroky z prodlení ze vzniklých pohledávek          
a uzavření dohody o prominutí těchto pohledávek mezi statutárním městem Přerovem, jako 
věřitelem a panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 
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750 02  Přerov, jako dlužníkem, to vše za podmínky uzavření dohody o splácení dluhu             
v termínu dle bodu 1. návrhu na usnesení.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 28.2.2013

VARIANTA  III.
neschvaluje zavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem          
a panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 750 02 Přerov, jako 
dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý na základě porušení Dohody o započtení 
pohledávek a dohody o splácení dluhu ze dne 23.9.2011, částečně neuhrazené faktury č. KOF000147 
ze dne 15.3.2012 a splatné smluvní pokuty a rovněž se zaváže uhradit náklady vzniklé statutárnímu 
městu Přerovu v souvislosti s vymáháním dlužné částky představující soudní poplatek, a to v celkové 
výši 14.530,- Kč s příslušenstvím statutárnímu městu Přerov v pravidelných měsíčních splátkách s tím, 
že dlužná částka s příslušenstvím bude uhrazena nejpozději do 30.6.2013. Statutární město Přerov 
bude pokračovat ve vymáhání dlužné částky soudní cestou.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Michal Zácha, DiS. doporučil v bodě 1) usnesení 
variantu II, v bodě 2) usnesení variantu II.

Hlasování o doporučených variantách:  Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2247/56/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
stavba občanského vybavení č.p. 3248, příslušná k části obce Přerov I -
Město, postavená na pozemku p.č. 1019/13,  pozemky p.č. 1019/13, 
zast. plocha a nádvoří, p.č. 1019/14, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov a 
movité věci (autobusové nádraží včetně novostavby odbavovací budovy 
v Přerově), stavba občanského vybavení č.p. 852, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, postavená na pozemcích p.č. 4307 a p.č. 4344/2 v k.ú. 
Přerov (krytý bazén v Přerově) a jiná stavba č.p. 2885, příslušná k 
části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 5307/108 v k.ú. 
Přerov (zimní stadion v Přerově)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 8.12.2009, ve znění dodatků č. 1  
až č. 3, na nájem budovy občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I –
Město, postavené na pozemku p.č. 1019/13, pozemků p.č. 1019/13, zast. plocha a nádvoří, p.č. 
1019/14, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová 
spoločnosť, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840, jako 
nájemcem.

Dodatkem č. 4 se doplňuje článek V. o nové odstavce 16 a 17  smlouvy, jejichž  nové znění je:
„(16) Nájemce se zavazuje, že umožní instalaci Eurozámků a pamětních desek projektu 
„Euroklíč v Olomouckém kraji 2012“ na předmět nájmu a dále, že zapůjčí příslušné Euroklíče 
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v případě potřeby osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám doprovázejícím malé 
děti.“ 

"(17) Nájemce se zavazuje ohlásit ztrátu, odcizení či poškození Eurozámků a Euroklíčů 
Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky, o.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 
Praha 7 - Holešovice, IČ 70856478, a to bez zbytečného odkladu po zjištění těchto 
skutečností."

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě, kterou dne 30.4.2008 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 
1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 
8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 
26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 
15.11.2010 a dodatku č. 9 ze dne 16.12.2011, na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní 
areály - koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov       
v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 10 se doplňuje čl. V nájemní smlouvy o nové odstavce 17 a 18:

„(17) Nájemce se zavazuje umožnit instalaci níže uvedeného počtu Eurozámků a pamětních 
desek projektu „Euroklíč v Olomouckém kraji 2012“ na níže uvedený předmět nájmu a zajistit 
zapůjčování níže uvedeného počtu Euroklíčů v případě potřeby osobám se zdravotním 
postižením, seniorům a osobám doprovázejícím malé děti:

• Plavecký areál Přerov – stavba občanského vybavení č.p. 852, příslušná k části obce Přerov I-
Město, postavená na pozemcích p.č. 4307 a p.č. 4344/2 v k.ú. Přerov (krytý bazén), včetně 
bezbariérového vstupu - 1 Eurozámek, 3 Euroklíče,

• Zimní stadion Přerov – jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, 
postavená na pozemku 5307/108 v k.ú. Přerov (zimní stadion) - 5 Eurozámků, 15 Euroklíčů.

  
(18) Nájemce se zavazuje ohlásit ztrátu, odcizení či poškození Eurozámků a Euroklíčů 
Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky, o.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 
Praha 7 - Holešovice, IČ 70856478, a to bez zbytečného odkladu po zjištění těchto 
skutečností."

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2248/56/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 100/102, v objektu bytový dům č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov (Palackého 20)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
6.4.2012 na nebytovou jednotku č. 100/102, jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  456, v k.ú. Přerov, (Palackého 20)               
o celkové výměře 130,3 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem             
a společností Mezi Světy s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 370/4, IČ 24151025, jako 
nájemcem. 
Dodatek č. 1 bude upravovat:
1. Účel nájmu. Původní účel nájmu - prodejna knih se rozšíří o nový účel - galerie. 

2. Výši nájemného. Původní výše nájemného - 188.580,- Kč/rok, tj. 1.500,- Kč/m2/rok                
u hlavních místností a 1.200,- Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu            
č. 7/09)se upraví na novou výši nájemného 177.330,-Kč/rok, tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních 
místností o výměře 92,40 m2, 750,-Kč/m2/rok u galerie o výměře 15 m2, 1.200,-Kč/m2/rok       
u vedlejších místností o výměře 22,90 m2 (dle vnitřního předpisu č. 7/09).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2249/56/6/2013 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)

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.1.2013 na nebytovou jednotku               
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 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem   a společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem 
Přerov I - Město, Velká Dlážka 336/2, IČ 28618416, jako nájemcem. 
Dodatek bude upravovat nájemné a to tak, že nájemné za měsíc únor 2013 ve výši 11.456,-Kč  nebude 
hrazeno.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

VARIANTA   II.:
neschvaluje zavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.1.2013 na nebytovou jednotku             
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 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem 
Přerov I - Město, Velká Dlážka 336/2, IČ 28618416, jako nájemcem. 
Dodatek měl upravovat nájemné a to tak, že nájemné za měsíc únor 2013 ve výši 11.456,-Kč               
by nebylo hrazeno.
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Předkladatel materiálu náměstek primátora Michal Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2250/56/6/2013 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 (budova 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 1.10.2012 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. 64 o výměře 20,8 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 
Přerov I - Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako nájemcem, ke dni 28.2.2013.

Odpovídá: I. KOZÁKOVÁ

Termín: 28.2.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2251/56/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku 
p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov 
I. - Město, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a části 
budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov 
a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne  21.4.2010 mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání 
Bayerova 4, Přerov, IČ: 60789239 (jako nájemcem). Předmětem nájmu je budova č.p. 3163, 
příslušná k části obce Přerov I. - Město na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budova č.p. 3160, 
příslušná k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. v k.ú. Přerov, části 
nebytových prostor v budově č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (WC a umývárny o celkové výměře o výměře 59 m2) a část pozemku 
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p.č. 4811 o výměře 116,2 m2 v k.ú. Přerov. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10 let             
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Dodatkem se z předmětu nájmu vyjímá budova č.p. 3163, příslušná k části obce Přerov I. -
Město na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov. Současně dojde k úpravě ročního nájemného, které 
se sníží z 142.920,- Kč/rok na částku 100.930,- Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne  21.4.2010 mezi 
statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání 
Bayerova 4, Přerov, IČ: 60789239 (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je pozemek p.č. 
4808/2, zast.pl., o výměře 248 m2, část pozemku p.č. 4808/1, ost.pl. o výměře 75 m2                        

a pozemek p.č. 4815, zast.pl. o výměře 123 m2 vše v k.ú. Přerov na kterých se nacházejí 
stavby č.p. 3160, č.p. 3161 a č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I. - Město, situované v 
areálu přírodního koupaliště Laguna. Účelem výpůjčky je užívání pozemků pod pronajatými 
budovami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
Dodatkem se z předmětu výpůjčky vyjímá pozemek p.č. 4815, zast.pl. o výměře 123 m2 v k.ú. 
Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  budovy č.p. 3163 , příslušné k části obce 
Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov a záměr statutárního města 
Přerova - výpůjčka pozemku p.č. 4815, zast.pl. o výměře 123 m2 v k.ú. Přerov a  vyhlášení 
výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na nájem za podmínek dle důvodové zprávy. 
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 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 
%). Vyhlašovaná cena se nestanovuje.

4. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a  J.B., jako dlužníkem,      
o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši 59.550,- z titulu dlužného 
nájemného za nájem nemovitostí v majetku statutárního města Přerova dle nájemní smlouvy 
uzavřené dne 21.4.2010, v měsíčních splátkách s lhůtou splatnosti 10 měsíců ode dne uzavření 
dohody. Podmínkou uzavření dohody je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody 
splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2252/56/6/2013 Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku statutárního 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1.1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat vodárenské zařízení - vodovod, 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 vodárenského zařízení - vodovodu, včetně případné rekonstrukce                   
a odstranění  k tíži pozemků p.č. 528/7, p.č. 519, p.č. 571/2 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí
a zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit           
a provozovat vodárenské zařízení - splaškovou kanalizaci, 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 vodárenského zařízení - splaškové kanalizace, včetně případné rekonstrukce 
a odstranění  k tíži pozemků p.č. 571/2 a p.č. 528/8 oba v k.ú. Předmostí
a to ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem  Šířava 21, 750 02 
Přerov, IČ 47674521.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada            
za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 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, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem  
Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako budoucím oprávněným z věcného břemene  a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, jako 
investorem stavby.
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 3 měsíců dnů ode dne, kdy 
investor stavby vyzve budoucího povinného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a předloží 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, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Investor stavby 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: 30.4.2013

1.2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení - STL plynovod, 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 vodárenského zařízení - vodovodu, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění  k tíži pozemků p.č. 528/7, p.č. 519, p.č. 571/2 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí a to 
ve prospěch společnosti  SMP Net s.r.o., se sídlem  Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 
3314/38, IČ 27768961.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 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, společností SMP Net s.r.o., se sídlem  Ostrava, Moravská 
Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 1 roku od doručení 
kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Budoucí povinný se zavazuje uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene nejpozději do 30 dnů poté, co budoucí oprávněný doručí 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně geometrického plánu potvrzeného 
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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, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.
Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí hradí budoucí 
oprávněný.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

1.3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení, 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 podzemního komunikačního vedení, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění  k tíži pozemku p.č.571/2 v k.ú. Předmostí a to ve prospěch společnosti  Telefónica 
Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 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, společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, jako budoucím oprávněným z věcného břemene  
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 40 kalendářních 
měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí 
oprávněný zašle budoucímu povinnému písemnou výzvu a předloží návrh smlouvy o zřízení 
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 
povinný se zavazuje uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene nejpozději do 2 kalendářních 
měsíců ode dne doručení této výzvy. 
Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí hradí budoucí 
oprávněný.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat vodovodní rozvody včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a 
příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění vodovodních rozvodů k tíži pozemků p.č 7152/1 a p.č. 7152/2 oba v
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti KARAT Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 
43, IČ 253 52 687.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku č. 6/13, vyhotoveného znalcem 
Jiřím Pazderou a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 5641-103/2012 vyhotoveným GEOKAM Přerov s.r.o.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013
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Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2253/56/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 25 volných bytových 
jednotek bez pohledávky i s pohledávkou formou veřejného 
výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2468/1                                          5035/122985
2470/1                                          5018/122985

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 2551/3 v objektu              
k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov              
a zastavěném pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov ve výši 611/17144.

3. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 4 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                     
na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520,příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2520/2                                          5720/138743
2519/4                                          5385/138743
2519/5                                          5563/138743
2519/6                                          5346/138743

4. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 1313/1 v objektu               
k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. 
Přerov (Jungmannova 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v 
k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267.

5. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 



25

3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 
(Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 
a zastavěném pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a 
to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
629/1                                            4511/76986
629/15                                          5200/76986

7. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 3 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí 
Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek 
náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
1963/12                                        5847/185721
1963/17                                        5618/185721
1963/18                                        7722/185721

8. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení   č.p. 
2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek 
náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2382/5                                          4835/81003
2382/10                                        5356/81003

9. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 
4167/9 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  
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                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

10. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 4 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 
4170/2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/2                                          5503/132855
2531/6                                          5505/132855
2532/1                                          5576/132855
2533/6                                          5524/132855

11. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k 
bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. 
Přerov ve výši 525/21844.

12. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 628/22 v objektu k 
bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 
v k.ú. Přerov (Trávník 7,9) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve výši 291/15137.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Bc. Dohnal.
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7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství.

7.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – souhlas s převodem nepotřebného 
majetku

Rada města Přerova po projednání

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 na bezúplatný 
převod 1 ks motorové jednotky VARI s příslušenstvím z vlastnictví Základní školy Přerov, 
Trávník 27 do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatný převodem 1 ks motorové jednotky VARI s příslušenstvím minimálně za cenu 
3 000,- Kč z vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 do vlastnictví jiných osob.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2013

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín předlohu stáhl.

2254/56/7/2013 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
únor – březen 2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční       
ve školách, školských zařízeních a městské knihovně v období únor – březen 2013. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2255/56/7/2013 Školní jídelny Přerov – odvolání ředitelek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1 odvolává paní Janu Doleželovou z  vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Hranická 14, ke dni 31. 07. 2013. Skutkové vymezení důvodu odvolání 
je uvedeno v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

2 odvolává paní Alenu Ogounovou z  vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, U tenisu 4, ke dni 31. 07. 2013. Skutkové vymezení důvodu odvolání je uvedeno          
v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2256/56/7/2013 Odvolání z pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské 
školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 Vyhlášení  konkursního  
řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává paní Mgr. Marii Sedláčkovou z  vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 
47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11, ke dni 31. 07. 2013. 
Skutkové vymezení důvodu odvolání je uvedeno v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

2. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 zřízené 
statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

Ing. Dostal sdělil, že z důvodu možné podjatosti, nebude hlasovat.

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.
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2257/56/7/2013 Pověření k přípravným úkonům spojeným se sloučením školních 
jídelen Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje paní Bc. Hanu Ondrášovou, ředitelku příspěvkové 
organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 plněním přípravných úkonů 
vyplývajících ze sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27,   
IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní jídelna 
Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4 a příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II 
– Předmostí, Hranická 14 s příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30.

Odpovídá: Bc. Hana Ondrášová

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch seznámil členy Rady města Přerova s dopisem – žádostí občanů o vyvolání 
jednání ve věci sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově – Předmostí.

8.   SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

2258/56/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, (1+2), o ploše 49,38 
m², v domě č. p. 2146, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156,      
v k. ú. Přerov, Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1, s paní S.M.,       
za nájemné ve výši 2 088,- 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 přístřeší v bytě č. 4, (1+1), o ploše 44,44 m², v domě     
č. p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 
Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.S., 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 6 měsíců. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, (2+1), o ploše 54,59 m², v domě č. p. 801, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2680/16, v k. ú. Přerov,            
U Tenisu, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem H.G., za nájemné        
ve výši 2 172,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 3,  na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na 
dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení 
na dobu neurčitou. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, (1+1), o ploše 28,59 m², v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem J.L.,  za nájemné ve výši 
1 343,- 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. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu paní F.M.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32, (1+1), o ploše 27,73 m², v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem R.M.,  za nájemné ve 
výši 1 303,- 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.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, (1+1), o ploše 28,80 m², v domě č. p. 
24941, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 
Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní K.T.,  za nájemné ve 
výši 1 353,- 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 paní K.T.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (1+1), o ploše 39,84 m², v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/5, v k. ú. Přerov, Prokopa 
Holého, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem L.K., za nájemné ve výši 
1 872,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, (1+2), o ploše 47,56 m², v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem G.P.,  za nájemné ve výši 2 011,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 8,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou je ukončení nájmu k doposud užívanému bytu 
panem G.P.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 65, (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. 9) s paní L.K., za nájemné ve výši 683,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 9, 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 
paní K.
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10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 9, (1+0), o ploše 
26,13 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k.ú. Přerov, Na hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní H.V., za nájemné ve výši 477,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno     o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 10, 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 
paní H.V.

11. schvaluje se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 56,91 
m², v domě   č. p. 2536, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.                 
č. 5738/15, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11),    
s panem D.P., za nájemné ve výši 2 407,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11,  na dobu určitou 1 rok. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 29.3.2013

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín doporučil hlasovat samostatně po jednotlivých 
bodech usnesení.
Hlasování o bodu 1) usnesení:   Při hlasování bylo proti 7, 4  se zdrželi.
Hlasování o bodu 2) usnesení:   Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 3)  usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 4) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 5) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 6) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 7) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 8) usnesení: Při hlasování bylo 9  pro, 2 se zdrželi.
Hlasování o bodu 9) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 10) usnesení: Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně
Hlasování o bodu 11) usnesení: Při hlasování byli  pro 2, 4 proti, 5 se zdrželo.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola k opětovnému projednání materiálu.

Původní návrh usnesení:

Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ - schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. schvaluje kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 
1 až 3, včetně úpravy dle bodu 2 usnesení.

Nové znění usnesení:

2235/56/5/2013 Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ - schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, doplnit dokumentaci k veřejné   
zakázce o formulaci: „Nabídková cena služeb za technickou a uživatelskou podporu při 
rutinním provozu, včetně maintenance, nesmí za 1 rok (12 měsíců) přesáhnout částku 
odpovídající 10 % z nabídkové ceny uchazeče za realizaci kompletní dodávky včetně analýzy 
současného stavu a architektury řešení, dodávky optické sítě, HW a systémového SW, 
aplikačního SW a implementace. Nesplnění této podmínky bude zadavatelem kvalifikováno 
jako nesplnění zadávacích podmínek. Nabídka uchazeče bude vyřazena z hodnocení a uchazeč 
bude vyloučen ze zadávacího řízení“.

3. schvaluje kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy 
č. 1 až 3, včetně úpravy dle bodu 2 usnesení.

Bc. Zatloukal:
- navrhl částku za údržbu po dobu 5 let ve výši 3%, zbytek ve výši 10%. Pokud nebude tento 

návrh akceptován, zdrží se hlasování.
Ing. Dostal:
- zdržím se hlasování
Mgr. Karola:
- požádal o úpravy přílohy č. 2 Projektová dokumentace – oprava délky záruky pro aplikační 

SW, systémový SW, HW, optickou síť, infrastrukturu DCcentra z 24 měsíců na 60 měsíců
- vyškrtnout větu:  uchazeč navrhne kategorizaci chyb dle jejich závažnosti a reakční lhůty.
- doplnit do Zadávací dokumentace větu:  doplnění data a hodiny pro podání nabídek a datum a 

místo + hodinu otevírání obálek.

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.
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2259/56/8/2013 Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
mezi Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o.s., IČ 70856478, se sídlem Partyzánská 7, 
170 00 Praha 7 - Holešovice a statutárním městem Přerov.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

PŘESTÁVKA  12.15 – 13.00  hodin.

13.00 hodin - na náměstí TGM před radnicí předání dopravního vozidla pro zásahovou jednotku SDH 
Přerov I.-Město.

9.  RŮZNÉ

2260/56/9/2013 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za rok 2012

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené 
působnosti a samostatné působnosti na Magistrátu města Přerova za rok 2012.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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2261/56/9/2013 Udělení pověření

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a tajemník Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy Mgr. Petra Karolu, 
případně jím pověřeného zaměstnance statutárního města Přerova, zařazeného do Odboru vnitřní 
správy uzavírat odběratelské smlouvy s dodavateli energií, médií a služeb, pro objekty vyčleněné       
do správy Odboru vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Marcela Herbríková, interní auditorka.

2262/56/9/2013 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2012

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu za rok 
2012.

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Herbríková.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora.

2263/56/9/2013 Žádost o zapojení města do kampaně  Vlajka pro Tibet

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.
schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 
10. března 2012 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku,

VARIANTA   II.:
neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“.
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Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9, 2 proti.

2264/56/9/2013 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova                        
na internetových stránkách  společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 
Brno 2, IČ 283 05 043.

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

2265/56/9/2013 Podněty a připomínky z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 1.3.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

2266/56/9/2013 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně 
zařízení na energetické využití odpadu – jmenování pracovní skupiny

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Kanceláři primátora vyzvat předsedy klubů zastupitelů politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu města Přerova, aby do 25.2.2013 nominovali své zástupce do pracovní 
skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova                       
č. 478/11/11/2012 ze dne  16. 4. 2012,
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2. ukládá Kanceláři primátora předložit Radě města Přerova návrh na jmenování pracovní 
skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova                      
č. 478/11/11/2012 ze dne  16. 4. 2012.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 6.3.2013

Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

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

primátor Ing. Lajtoch:
 návrh na změnu termínu konání RM – plánovaný termín úterý 7. května změnit                  

na 9. května 2013

11.   ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 56. schůzi Rady města Přerova dne 13. února 2013 ve 14.30 hodin.

V Přerově dne 15. února 2013

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                           Michal Zácha, DiS.
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova
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