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ZÁPIS

z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové a investiční 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:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté:

Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Zdeněk Vojtášek -vedoucí odb. správy majetku a komunálních služeb
Bc.Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odb. ekonomiky
Bc. Libuše Drtilová - vedoucí odd. školství a mládeže
Bc. Marta Šintáková - zastupující vedoucí odb. sociálních věcí a školství
Bc. Bohdana Kalincová - Úsek veřejných zakázek

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 63. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 9. května 2013  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města, Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet.

Hlasování o programu:     jednomyslně 11 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města byl navržen Mgr. Dušan Hluzín.

Hlasování o ověřovateli:   jednomyslně 11 pro
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2391/63/1/2013 Program 63. schůze Rady města Přerova konaná dne 9. května 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 63. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 2013,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města 
Přerova.

Primátor Ing. Lajtoch předložil radním žádost Mgr. Grigárkové týkající se účasti na jednání Rady 
města při projednávání předlohy 7.1 – Výsledky konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele ZŠ J.A.Komenského a MŠ, Přerov-Předmostí, Hranická 14 z důvodu vyjádření svého názoru.

hlasování o přizvání Mgr. Grigárkové na jednání RM: 8 pro, 2 se zdrželi, 1 proti

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

2392/63/2/2013 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2013 do 31.03.2013.

hlasování: jednomyslně 11 pro

2393/63/2/2013 Návrh na odvolání člena Komise životního prostředí

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

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.6.2013 člena Komise životního prostředí     
Ing. Martina Kolaříka.

hlasování: jednomyslně 11 pro

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byly přizvány vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková a vedoucí 
Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.
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2394/63/3/2013 Rozpočtové opatření č. 7

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

hlasování: jednomyslně 11 pro

2395/63/3/2013 Rozpočtové opatření č. 7 – dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

126 599,0 + 200,0 126 799,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 520 Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

1 574,0 + 200,0 1 774,0

hlasování: jednomyslně 11 pro

2396/63/3/2013 Žádost o finanční podporu na vydání publikace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sportovním 
klubem Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Petřivalského 1, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s vydáním publikace "Historie kopané v Přerově 1949-1989" v roce 2013,

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 844,5 * - 60,0 2 784,5

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 5,0 + 60,0 65,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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2397/63/3/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním 
sportu hasičů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 
31 Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajského kola v 
požárním sportu dobrovolných i profesionálních hasičů Olomouckého i Moravskoslezského 
kraje v roce 2013, a s tím související rozpočtové opatření.

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 874,5 * - 30,0 2 844,5

5512 110 Požární ochrana
- dobrovolná část

5,5 + 30,0 35,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

hlasování o bodě 1 s doplněním „ a s tím související rozpočtové opatření“: 10 pro, 1 se zdržel

2398/63/3/2013 Žádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele   
ve městě Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením 
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, 
na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě 
Přerově v roce 2013,

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 879,5 * - 5,0 2 874,5

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 5,0 5,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

hlasování : 7 pro, 4 se zdrželi



6

2399/63/3/2013 Poskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a panem J.P.
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením QSL lístků.

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 784,5 * - 10,0 2 774,5

3429 110 Ostatní zájmová činnost
a rekreace

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

hlasování o bodě 1 s doplněním : 10 pro, 1 se zdržel

Z jednání odešly pí Sedláčková a Ing. Novotná.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2402/63/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – ustanovení komisí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ustanovuje pro veřejnou zakázku „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“, dle § 
71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), komisi pro otevírání obálek ve složení:

2.

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

1. Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Čestmír Hlavinka člen Rady města

2. Ing. Jaroslav Čermák člen Rady města Mgr. Omar Teriaki vrchní strážník Městské 
policie Přerov

3. Bc. Margita Považanová Referent odd. dopravně 
správních agend

Bc. Jitka Kočicová Vedoucí odboru ESŽ
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Unitender, s.r.o. Externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová Referent úseku 
veřejných zakázek

2. ustanovuje dle § 59 odst. 3 a dle § 74 zákona hodnotící komisi pro posouzení splnění 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

1. Ing. Jiří Lajtoch primátor Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.

člen Rady města

2. Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora Ing. Michal Špalek člen Rady města

3. Petr Laga člen Zastupitelstva 
města 

Mgr. Helena Netopilová členka 
Zastupitelstva města  

4. Bc. Jitka Kočicová Vedoucí odboru ESŽ Bc. Margita Považanová Referent odd. 
dopravně správních 
agend

5. Ing. Tomáš Němeček Odborník externího 
administrátora 
UNITENDER s.r.o.
/Generální zastoupení 
Deutsche Bahn AG v 
Praze
pobočka Olomouc/
Trnkova 16 
779 00 Olomouc, 
t.nemecek@centrum.c
z

Ing. Arch.Ondřej Svoboda Odborník externího 
administrátora 
UNITENDER s.r.o.
603 574 940
osan@osan.cz

6. Mgr. Stanislav Sochor Odborník/právník 
externího 
administrátora 
UNITENDER s.r.o.
mob. 777 793 550
Olomouc, 
Pavelčákova 14, 779 
00

Mgr. Miroslava 
Najmonová

Odborník/právník 
externího 
administrátora 
UNITENDER s.r.o.
mob. 732 515 231
Olomouc, 
Pavelčákova 14, 779 
00

7. Ing. Vladimír Návrat Odborník 
zpracovatele projektu 
optimalizace -
jednatel UDI 
MORAVA, s.r.o. 
Havlíčkovo nábřeží 
38/2728
Ostrava
tel. 597174460
mob. 604306309

Ing. Jan Širc Odborník 
zpracovatele 
projektu 
optimalizace UDI 
MORAVA, s.r.o. 
Havlíčkovo nábřeží 
38/2728
Ostrava
tel. 597174460
mob. 734806367
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

UNITENDER s.r.o. Externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová Referent úseku veřejných 
zakázek 

hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešel primátor Ing. Jiří Lajtoch, bylo přítomno 10 členů Rady města, řízení schůze převzal 
náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

2400/63/4/2013 Příprava zpracování nového strategického plánu statutárního města 
Přerova pro období 2014 - 2020

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přípravu zpracování nového strategického plánu 
pro období 2014 - 2020, včetně přípravy s ním souvisejících dokumentů.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2401/63/4/2013 IPRM Přerov-Jih -  uzavření dodatků smluv

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě o poskytování poradenství k "IPRM 
Přerov-Jih" ze dne 15.2.2010 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 7, Brno, IČ 253 27 275, jako poskytovatelem, jehož 
předmětem je ukončení platnosti smlouvy dohodou ke dni 30.4.2013, ve znění dle přílohy č.1 
důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 14.6.2010, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 3.5.2011 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 7, Brno, IČ 253 27 275, jako dodavatelem, jehož 
předmětem je ukončení platnosti smlouvy dohodou ke dni 30.4.2013, ve znění dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy.

hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

PŘESTÁVKA: 9.05 – 9.10 hodin
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6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

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

2406/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  -  nájem  nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova -   stavby pro rodinnou rekreaci s 
č.e. 311, na  pozemku  p.č. 6603/2  a pozemků  p.č.  6603/1 a  p.č.  
6603/2 vše  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  stavby pro 
rodinnou rekreaci s č.e. 311, na  pozemku  p.č. 6603/2  a  pozemku p.č. 6603/1,  zahrada, o výměře 
1967 m2 a  p.č. 6603/2, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 30 m2 vše  v k.ú. Přerov.

hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Lajtoch, Ing. Čermák)

2407/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova- převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města   Přerova – pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  statutárního města Přerova  úplatný převod 
pozemku  p.č. 5307/28, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 113 m2 v k.ú. Přerov.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2408/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 3646/1 v 
k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3646/1, zahrada,  o výměře cca 240 m2, v k.ú. Přerov.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2409/63/6/2013 Záměr statutárního města přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.



10

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  úplatný převod  
pozemku  p.č.  2645/61, ost. plocha, o výměře 66 m2, v k.ú. Přerov.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2410/63/6/2013 Záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnost č. 64 o výměře 20,80 m2.

hlasování: 6  pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2411/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí               
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č.  302 v  k.ú. 
Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova – části pozemku  p.č. 302, ost. plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří , 
o výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2412/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1230, ost. plocha,  o výměře 
562 m2, p.č. 1231, zast. plocha a nádvoří , o výměře 108 m2 a p.č. 1232, ost. plocha,  o výměře 173 m2, 
vše v k.ú. Henčlov.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2413/63/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovitých věcí            
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a p.č.
465  v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  výpůjčku  
nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –  části pozemku  418/1, orná půda , o výměře 
102 m2  a pozemku p.č. 465, ost. plocha, o výměře 235 m2, oba v k.ú.  Lověšice u Přerova.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2414/63/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 17 bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2507, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, 
vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 17 níže uvedených bytových 
jednotek a 2 nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v 
k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I - Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov a spoluvlastnických 
podílů na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
jednotek náleží, a to

           spoluvlastnický podíl na společných
jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
2506/1 621/13540
2506/2 743/13540
2506/3 612/13540
2506/5 664/13540
2506/6 787/13540
2507/1 616/13540
2507/2 727/13540
2507/3 616/13540
2507/4 719/13540
2507/5 616/13540
2507/6 727/13540
2508/1 735/13540
2508/2 610/13540
2508/3 733/13540
2508/4 616/13540
2508/5 738/13540
2508/6 611/13540
2507/101 829/13540
2508/102 486/13540

a podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov ve výši 734/13540        
k bytové jednotce č. 2506/4.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)
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2415/63/6/2013 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části
pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod části pozemku p.č. 235, 
zastavěná plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5574-54/2012  jako pozemek p.č. 
235, ostatní  plocha, zeleň o výměře 320 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví  Mgr.B.L., za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši  1.120.000,-Kč, tj. 3 500,- Kč/m2.

VARIANTA  II.
ruší výběrové řízení na převod - části pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov, které schválila Rada města 
Přerova usnesením č. 2288/57/6/2013 a vyhlašuje nové výběrové řízení na úplatný převod nemovitých 
věcí z  majetku statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 235, ostatní plocha, zeleň, o výměře 
cca 320 m2 v k.ú.  Přerov 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 2000,- Kč navýšený o příslušnou sazbu DPH. Vyhlašovaná cena je 
stanovena ve výši 3 500,- Kč/m2.

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel p. Zácha DiS.: 9  pro, 1 se zdržel,                 
1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2416/63/6/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova části 
pozemku p.č. 5466/16, p.č. 5466/34, p.č. 5466/8, p.č. 5466/5 vše v k.ú. 
Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 
5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, 
p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše     
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod  části pozemku p.č. 
5466/16 v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  označenou  jako pozemek 
p.č. 5466/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 349 m2  z vlastnictví P.T., části 
pozemku p.č  5466/34 a části  p.č. 5466/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví M.F., dle geometrického 
plánu č.5132-136/2009  označenou  jako pozemek p.č. 5466/51, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 65 m2  a pozemek p.č. 5466/52, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 3 m2, části pozemku p.č 5466/8, orná půda  v k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 
5132-136/2009  označený jako pozemek p.č.5466/49 ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 144 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví P.S.,  jako dárci  a  statutárním městem Přerov 
jako obdarovaným

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemní 
komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, 



13

p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 
5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  
rozhodnutí  Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, 
kolaudačním rozhodnutí č. 30/2011, kolaudačním souhlasem  č. 202/2008 vydaného 
Magistrátem  města Přerova, Stavebním úřadem Přerov  dne 22.10.2008 ) do vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi  stavebníky  P. T., M.F.,  P.S.,  jako dárci  a  statutárním 
městem Přerov  jako obdarovaným.

3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  M.F.  A.F., jako povinnými z 
věcného břemene a statutárním městem Přerov jako oprávněným    z věcného břemene.

           Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene,  zřídit  a provozovat na 
pozemku p.č. 5466/34, orná půda  v k.ú. Přerov - stavbu veřejného osvětlení  na ul. Durychova. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen dle geometrického plánu č. 5714-23/2013 - právo vedení, oprav 
a údržby veřejného osvětlení. 

Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Povinný  uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu, a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitosti.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2417/63/6/2013 Nájem pozemků p.č. 5215/27,  ostatní plocha a  p.č. 5215/26, ostatní 
plocha, oba v k.ú. Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, Přerov) 
a úhrada bezdůvodného obohacení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje - uzavření nájemní smlouvy mezi paní V.L., paní M.H.   a  paní RNDr. H.A., jako 
pronajímateli a statutárním městem Přerov jako nájemcem, na nájem pozemků p.č. 5215/26, 
ostatní plocha, o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha, o výměře 898 m2, oba v k.ú. 
Přerov, na dobu neurčitou, za roční úhradu 19 994,- Kč. Účelem nájmu je využívání veřejného 
prostranství a zpevněné plochy na části pozemku p.č. 5215/27 a části p.č. 5215/26 v k.ú. 
Přerov.

2. schvaluje - úhradu za bezesmluvní užívání pozemků  p.č. 5215/27, ostatní plocha,  o výměře 
1.461 m2  a  p.č. 5215/26, ostatní plocha, o výměře 210 m2 oba v k.ú. Přerov za  období od 
16.3.2009 do 31.12.2012  v celkové výši stanovené ve znaleckém posudku  č. 1265-9/2013 
znalce Ing. Dana Hose   ve výši 69 549,- Kč. Nájemné za uplynulé roky  se zvyšuje o úrok       
z prodlení od data splatnosti nájemného v celkové  výši 5237,- Kč.

hlasování: 9  pro, 1 proti, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2418/63/6/2013 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 (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 
20.12.2005, ve znění dodatků č. 1 - 6,  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), uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností 
Písek, štěrk a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ 26871980,  jako nájemcem.
Dodatkem č. 7 bude řešeno:         

1. vyjmutí místnosti č. 39 o výměře 20 m2 z předmětu nájmu (původní celková výměra prostor    
106,10 m2 se upraví na výměru 86,10 m2),   

2. úprava výše nájemného. Původní výše nájemného 97.341,60Kč/rok (bez DPH) se sníží  na novou 
výši nájemného 77.341,60Kč/rok (bez DPH), 

3. úprava úhrady nákladů za energie. Původní výše nákladů za energie bude ponížena o výši nákladů 
za místnost  č. 39, která se z předmětu nájmu vyjímá.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 9.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2419/63/6/2013 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 (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 10.9.2010 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. 47 o výměře 17,9 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností STATUS MEDIA s.r.o., 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2,  IČ 29057515, jako nájemcem. Nájemní smlouva se 
ruší okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2420/63/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy 
bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. Svobody              
v Přerově) - dohoda o splátkách

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako věřitelem 
a paní M.W., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši 16.500,- Kč, 
navýšené o úroky z prodlení z titulu dlužného nájemného za nájem nemovitostí v majetku statutárního 
města Přerova dle nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2012, v měsíčních splátkách s lhůtou splatnosti 
6 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.
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Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2421/63/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a 
paní J.B., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši 40.345,- Kč, 
navýšené o úroky z prodlení z titulu neuhrazených faktur za vodné v souvislosti s užíváním 
nemovitostí v majetku statutárního města Přerova dle nájemní smlouvy uzavřené dne 21.4.2010, v 
měsíčních splátkách s lhůtou splatnosti 7 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: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2422/63/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - části 
pozemku p.č. 442/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení  od nájemní smlouvy  ze dne 1.9.2008  na 
část pozemku p.č. 442/1  orná půda, o výměře  700 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem 
jako pronajímatelem a A.J.,  jako nájemcem. Nájemní smlouva se ruší okamžikem doručení 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2423/63/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.5747/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 8.3.2011 na část 
pozemku p.č. 5747/1, orná půda, o výměře 424 m2, v k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Milanem Večerkou, místem podnikání, Přerov I-Město, Jižní čtvrť 
2546/8, jako nájemcem. Nájemní smlouva se ruší  ke dni doručení písemného oznámení pronajímatele 
o odstoupení od smlouvy nájemci.
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V diskusi bylo uloženo Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, aby  předání tohoto pozemku 
proběhlo za jejich  přítomnosti.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2424/63/6/2013 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN včetně ochranného pásma a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění  podzemního  kabelového vedení NN k tíži 
pozemků p.č.5307/3, p.č. 5307/4, p.č. 5307/5, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 3596-86/2006, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.,  se  sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035.

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Přerovem , jako povinným z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce a.s.,  se  sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako 
oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 118.330,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat parovodní potrubí včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění  podzemního  parovodního potrubí pozemků p.č. 5950/1, 
p.č. 6026/6, p.č. 6030/2,  p.č. 6030/11, p.č. 6032, p.č. 6033, vše v k.ú. Přerov,  v rozsahu dle 
geometrického plánu  č. 5555-43-1/2012, a to ve prospěch Linde Gas a.s., se sídlem                
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754.

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného 
břemene a Linde Gas a.s., se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754, jako 
oprávněným z věcného břemene, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu  stanovenou znaleckým 
posudkem  ve výši 202.800,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku 5113, 
v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38 , 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961.
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Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerovem  jako 
povinným z věcného břemene a  SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38 , 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako oprávněným z věcného břemene a L.K. jako investorem. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu  stanovenou znaleckým 
posudkem  ve výši 3.142,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Investor uhradí správní poplatek 
za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

4. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístit a provozovat zemní kabel a spínací stanici.  Věcné břemeno  bude zřízeno včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  zemního 
kabelu a spínací stanice  k tíži pozemku p.č.   p.č. 694/1, orná půda,  p.č. 213, ost. plocha  a 
p.č. 712, orná půda,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a to ve prospěch společnosti  AGRAS 
Želatovice, a.s., se sídlem Želatovice 203, PSČ 751 16, IČ 25360663.

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

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností AGRAS Želatovice, a.s., se sídlem Želatovice 203, PSČ 751 16, 
IČ 25360663 jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného břemene  na výše 
uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2425/63/6/2013 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky č. 48/101 v objektu bytový dům č.p. 48,  příslušném 
k části obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú.  
Předmostí (Hranická 11)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytové jednotky č. 48/101, jiný nebytový 
prostor, v objektu bytový dům č.p. 48, příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č 
st. 745,  v k.ú. Předmostí o výměře 11,81 m2 do podnájmu Markétě Kubové, místem podnikání Přerov 
II - Předmostí, Hranická 73/19, IČ 01574761,  když nájemcem nebytové jednotky je Jana Ondryášová, 
místem podnikání Přerov II - Předmostí, Hranická 48/11, IČ 65915844. Účelem podnájmu je 
provozování holičství.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)
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2426/63/6/2013 Nové znění čl. 9 kolumbárium v Řádu veřejného pohřebiště 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště města Přerova ze dne 4. 12. 2012 dle 
přílohy č. 1.

2. schvaluje cenu za pronájem schránky kolumbária na veřejném pohřebišti Přerov I – město, ve 
výši 300,-Kč/rok;

3. schvaluje prodej movitých věcí - 615 kusů kamenných epitafních desek z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví Technických služeb města Přerova s.r.o., Přerov I –
Město, Na hrázi 3165/17, IČ:27841090, za kupní cenu 726,- Kč/kus v celkové výši 446 490,-
Kč včetně DPH.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 9.50 – 9.55 hodin

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

2435/63/8/2013 Sociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální 
služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí  159, 767 
24 Kroměříž, na provoz domova pro seniory pro uživatele M.K. a A.P..

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální 
služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí  159, 767 
24 Kroměříž, na provoz domova pro seniory pro uživatele M.K. a A. .

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. 
Lajtoch)

2436/63/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, (1+1), o ploše 50,45 m² v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. 
Rasche č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi M.a J.M. za nájemné ve 
výši 2 371,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu neurčitou a za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, (1+1), o ploše 57,29 m² v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi O. a M. M., za nájemné
ve výši 2 692,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, (0+1), o ploše 29,25 m² v domě č. p. 1991, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1166, v k.ú. Přerov, gen. 
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem I.H., za nájemné ve 
výši 1 374,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu paní H..Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje 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. 4), s paní H.P., za nájemné ve výši 2 
407,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 33, (1+1), o ploše 28,91 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. 5), s paní  Ž.K., za nájemné ve výši 1 358,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, (1+1), o ploše 33,79 m² v domě č. p. 494, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/45, v k.ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem M.T., za nájemné ve 
výši 1 588,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, (1+2), o ploše 38,09 m² v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k.ú. Přerov, Osmek, č. 
o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní E.K., za nájemné ve výši 1 790,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (3+1), o ploše 108,82 m² v domě č. p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k.ú. Přerov, 
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Kratochvílova, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní L.W., za nájemné 
ve výši 5 114,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, (0+1), o ploše 33,45 m² v domě č. p. 1991, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1166, v k.ú. Přerov, gen. 
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem M.M., za nájemné ve 
výši 1 572,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 65, (1+0), o ploše 
25,17 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/6, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní M.K., za nájemné ve výši 880,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 10, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. 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. 11) s paní N.P., za nájemné ve výši 1 146,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 11, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

9. RŮZNÉ

2438/63/9/2013 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov VI-
Újezdec, Přerov VII - Čekyně

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování 
ulic v Přerově takto:

a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/31 názvem Jarní,
b) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 260 názvem Úzká, 
c) ulici v části Přerov VII – Čekyně, katastrální území Čekyně, p. č. 475 názvem Nad Úvozem.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2439/63/9/2013 Darovací smlouva- Digitální kamera včetně paměťové karty 16 GB) 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí věcného daru (obdarovanému 1 ks digitální kamery Fotopast Ltl.Acorn 5210-
MM včetně karty 16 GB) v hodnotě 7 610,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
Technickými službami města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, 
PSČ 75002, IČ 27841090, jako dárcem a statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným.

2. pověřuje ředitele Městské policie Přerov Mgr. Omara Teriaki podpisem této smlouvy.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2440/63/9/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prodloužení 
termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou 
Malej Panwi, a to do 31.12.2013.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

PŘESTÁVKA: 10.15 – 10.20 hodin

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

2430/63/7/2013 Ukončení vyhlášeného konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23. Sestavení nové 
konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise. 
Vyhlášení nového konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí ukončení vyhlášeného konkursního řízení dle usnesení Rady města Přerova č. 
2270/58/2/2013 na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Dvořákova 23 z důvodu nepřihlášení uchazečů do tohoto konkursního řízení,

2. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním 
městem Přerov,
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3. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 10. 05. 2013.

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23:

 Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
 Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (člen určený zřizovatelem)
 Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
 Bc. Marie Netočná (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Komenského 25)

 Bc. Lenka Sujová  (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Dvořákova 23)

 PaedDr. Libuše Vrbová (školní inspektor České školní inspekce) 

4. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pana Mgr. Dušana Hluzína, s 
účinností od 10. 05. 2013,

5. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 je s účinností od 10. 05. 
2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství 
a mládeže Magistrátu města Přerova,

6. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.7.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2431/63/7/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –
příspěvkové organizaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 
02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 
škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 199/3 v k. ú. Vinary ze správy jmenované 
příspěvkové organizace s účinností od 01. 08. 2013. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2432/63/7/2013 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.5.2013

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2433/63/7/2013 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2013/2014 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním 
městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy,

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy,

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle přílohy 
důvodové zprávy,

vše s účinností od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

2434/63/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
subjektu DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 
na základních školách v Přerově v roce 2013,

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
subjektu DECARO RMG s.r.o., IČ: 619143762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 
na základních školách v Přerově v roce 2013.
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Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín: 9  pro, 1 se zdržel,                   
1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

2404/63/5/2013 „Oprava chodníků Hřbitov – 1.etapa“ – schválení vybraného uchazeče

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků 
Hřbitov – 1.etapa“ uchazeče č. 5 SISKO spol. s r. o., IČ: 471 55 558, za neprokázání 
základních kvalifikačních předpokladů a uchazeče č. 4 Milan Oračko, Hněvotín 158, PSČ 783 
47, za nesplnění požadavku zadavatele na správnost a úplnost položkového rozpočtu.

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků Hřbitov – 1.etapa“, 
která byla předložena od společnosti Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava, Tlumačov,  Skály 
870, PSČ 763 62, IČ: 430 05 560

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava, Tlumačov,  Skály 870, PSČ 763 62, IČ: 430 
05 560, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků Hřbitov –
1.etapa“

               
Cena za plnění bude činit 1 076 550,- Kč bez DPH, tj. 1 302 626,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí.

hlasování: 10  pro, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch)

Na jednání Rady města se vrátil primátor Ing. Lajtoch, byli přítomni všichni radní. 

2405/63/5/2013 „Přechody pro chodce Přerov Lověšice – ulice Mírová“ – schválení 
vybraného uchazeče

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Přechody pro chodce 
Přerov Lověšice – ulice Mírová“ uchazeče č.1 SISKO spol. s r. o., IČ: 471 55 558 a uchazeče 
č. 6 VACULA - Servis, s.r.o., IČ: 267 84 998, za neprokázání základních kvalifikačních 
předpokladů
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2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce Přerov 
Lověšice – ulice Mírová“, která byla předložena od společnosti Porr a.s., odštěpný závod 6 –
Morava, Tlumačov,  Skály 870, PSČ 763 62, IČ: 430 05 560

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava, Tlumačov,  Skály 870, PSČ 763 62, IČ: 430 
05 560, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce Přerov 
Lověšice – ulice Mírová“

Cena za plnění bude činit 656 830,- Kč bez DPH, tj. 794 764,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí.

hlasování:  jednomyslně 11  pro

2403/63/5/2013 Veřejná zakázka Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ – ustanovení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komise

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšíření počtu členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku: Projekt 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, dle § 71 zákona       
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o člena a náhradníka      
v tomto složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. David Janečka HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

Ing. Helena Havlenová HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

2. ustanovuje pro veřejnou zakázku Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“, dle § 76 a § 74  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, komisi pro posouzení nabídek a hodnotící komisi ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Jiří Bakalík tajemník MMPr Ing. Jitka Kučerová vedoucí oddělení ICT

Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora 

Ing. David Janečka HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

Ing. Jiří Havel HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

Ing. Helena Havlenová HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

Mgr. Karin Janečková HCM COMPUTERS, 
s.r.o.

Bc. Kamil Václavík oddělení ICT Ing. Lukáš Pálka oddělení ICT

Ing. Jiří Lajtoch primátor Mgr. Přemysl Dvorský člen Rady města 
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Ladislav Mlčák člen Zastupitestva města Ludmila Tomaníková členka Zastupitelstva 
města 

V diskusi Bc. Zatloukal navrhl, aby jedním ze členů komise byl ustanoven Mgr. Ratiborský za policii 
ČR.

hlasování: 10 pro, 1 proti

9. RŮZNÉ

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

2441/63/9/2013 Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou 
nepřesahující 48 hodin

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

Rada města Přerova po projednání svěřuje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vedoucí Odboru ekonomiky a vedoucí odboru 
Kancelář primátora uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou nepřesahující 48 
hodin v souvislosti s konáním kulturních, společenských, školicích a vzdělávacích akcí pořádaných 
statutárním městem Přerovem v roce 2013.

hlasování:  jednomyslně 11  pro

2442/63/9/2013 Petice obsahující žádost občanů o vybudování vozovky v ulici            
Ke Tmeni, Přerov VI-Újezdec

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici obsahující žádost občanů o vybudování vozovky v ulici Ke Tmeni, 
Přerov VI-Újezdec,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 20.5.2013

hlasování:  10  pro, 1 nehlasoval (Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  před hlasováním oznámila, že 
v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů má osobní zájem 
na výsledku projednání předlohy pro schůzi Rady města Přerova pořadové číslo 9.6/63/9/2013 návrhu 
na usnesení. Vzhledem k tomu při projednávání tohoto návrhu na usnesení  nehlasovala.)

Z jednání odešla Ing. Novotná.

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

Na jednání Rady města byly přizvány zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Bc. Marta 
Šintáková a vedoucí oddělení školství a mládeže Bc. Libuše Drtilová.

Dále byla na jednání Rady města přizvána Mgr. Grigárková (viz výše).

2427/63/7/2013 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 
škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14. Jmenování na pracovní místo 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a 
Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a 
Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, včetně výsledného pořadí uchazečů, dle 
zápisu o průběhu konkursu ze dne 30. 04. 2013,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 08. 2013 paní Mgr. Bc. 
Věru Václavíčkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a stanoví jí plat v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

hlasování: 10 pro, 1 se zdržel

Z jednání odešla paní Grigárková.

2428/63/7/2013 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27. Jmenování 
na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Trávník 27

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, včetně 
výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 02. 05. 2013,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 07. 2013 paní          
Mgr. Kamilu Burianovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Trávník 27 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013
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hlasování:  jednomyslně 11  pro

2429/63/7/2013 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 Jmenování 
na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, U tenisu 4

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, včetně 
výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 07. 05. 2013,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 07. 2013 pana        
Mgr. Tomáše Jelínka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, U tenisu 4 a stanoví mu plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013

hlasování:  jednomyslně 11  pro

Z jednání odešly Bc. Šintáková a Bc. Drtilová.

PŘESTÁVKA
12.00 – 13.00 Valná hromada TSMPr, s.r.o. - oběd Městský dům

13.00 – 13.15 Představenstvo Teplo Přerov a.s. (zasedačka Teplo)

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Špalek, bylo přítomno 10 členů Rady města.

Na jednání Rady města byla přizvána Bc. Bohdana Kalincová z Úseku veřejných zakázek.

Prezentace společností:
 OSI, p.o. (p.Michal Pummer, MBA – ředitel společnosti)

 eCENTRE a.s. (Ing. Martina Bílková, p. Petr Krumpholc a p. Petr Dobeš– obchodní 
manažeři)

2437/63/9/2013 „Projekt spojení obcí, měst a občanů při nákupech energií za nižší 
ceny“ – prezentace projektu Organizačně správního institutu, o.p.s. a 
nabídky služeb firmy eCENTRE a.s.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Ing. Tomáš Dostal.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí informace o projektu spojení obcí, měst a občanů při nákupech energií, 
prezentované panem Michalem Pummerem, MBA, ředitelem Organizačně správního institutu, 
o.p.s.

2. bere na vědomí informace o nabídce služeb zajištění nákupů elektrické energie a plynu firmy 
eCENTRE a.s.

3. ukládá odboru vnitřní správy zpracovat analýzu možností a rizik nákupů energií a výsledné 
varianty způsobů zabezpečení dodávek energií na rok 2014 předložit k rozhodnutí Radě města 
Přerova

4. ukládá odboru vnitřní správy zpracovat analýzu možností nákupů energií za nižší ceny pro 
občany

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Špalek)

Z jednání odešli Bc. Kalincová, p.Michal Pummer, MBA, Ing. Martina Bílková, p. Petr Krumpholc a 
p. Petr Dobeš.

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

Ing. Jiří Lajtoch

 nabídka účasti – přechod přes řeku Maas se letos bude konat dle informací z Cuijku od 17. do 
19. 7. 2013 (zatím nebyla doručena oficiální pozvánka)

Ing. Tomáš Dostal
 podnět k řešení situace s bezdomovci u nákupního střediska v Předmostí – požadavek na 

vlastníka objektu na zabezpečení vstupů do nákupního střediska

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 63. schůzi Rady města Přerova konanou dne 9. května 2013              
v 15.00 hodin.

V Přerově dne 15. 5. 2013
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       Ing. Jiří Lajtoch 
          primátor města Přerova 

            Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova


