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ZÁPIS

z 65. schůze Rady města Přerova konané dne 29. května 2013

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

1. Zahájení primátor

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: Mgr. Josef Kulíšek

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Ing. Jiří Lajtoch

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. Petr Karola - vedoucí odboru vnitřní správy
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru stavebního úřadu
Bc. Jitka Kočicová - vedoucí odboru evidenčních správních …

E.  Hosté: J. Leitkepová - zástupce spol. Equica, a.s.

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 65. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek dne 29. května
2013 v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů 
Rady města. 
Omluven:  Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze Rady města byl navržen pan Čestmír Hlavinka.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2447/65/1/2013 Program 65. schůze Rady města Přerova konané dne 29. května 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 65. schůze Rady města Přerova konané dne 29. května 2013

2. schvaluje Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze Rady města Přerova.

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,   INFORMACE   Z   KOMISÍ

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

2448/65/2/2013 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 
od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění 
Vnitřního předpisu 4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 1. 2013 – 31. 3. 
2013 dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2449/65/2/2013 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o využívání služby 
elektronického bankovnictví 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB 
Businessbanking 24 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,        
se sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.
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3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

2450/65/3/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

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 vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společností Technické služby města Přerova, s. r. o. a Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2451/65/3/2013 Obecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č...../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,               
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 15.7.2013

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2452/65/3/2013 Rozpočtové opatření č. 8

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.
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2453/65/3/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 19 634,00 Kč za panem H.G., 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu v ulici U tenisu,

VARIANTA   II.:
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 19 634,00 Kč za panem H.G., 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného bytu v ulici U tenisu,

VARIANTA   III.
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení za panem H.G., ve výši 15 707,00 Kč, tj. 4/5 z 
dlužné částky 19 634,00 Kč, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu v ulici U 
tenisu.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 2.6.2013

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu III. usnesení.

Hlasování o variantě III. usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2454/65/3/2013 Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Přerovem         
a Olomouckým krajem, rozpočtové opatření

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 180.000,- Kč na zajištění slavnostního koncertu Moravské 
filharmonie Olomouc k výročí republiky,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery 1 224,5 + 180,0 1 404,5
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od krajů

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 3 005,2 + 180,0 3 185,2

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

Paní Sedláčková podala informaci o stavu finančních prostředků ke dni 24.05.2013:

Celkem finančních prostředků                               166.559.947,06 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy

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

 spořící účet – ČSOB, a. s.                           29.000.000,00 Kč – úrok 0,90 % p. a. 

 depozitní účet – Sberbank CZ, a. s.          5.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % p. a.

                                               

K dispozici na účtech 24.05.2013                               106.558.447,06 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce:

Čerpání k datu 24.05.2013                                            21.146.908,74 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková.

JEDNÁNÍ   JEDINÉHO  SPOLEČNÍKA  V PŮSOBNOSTI  VALNÉ  HROMADY  
SPOLEČNOSTI  PŘEROVSKÁ  ROZVOJOVÁ,  s.r.o.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Jana Leitkepová z dodavatelské společnosti Equica, 
a.s.

2501/65/9/2013 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu 
města Přerova"

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci a výstupech projektu 
"Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, 
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Paní Leitkepová informovala o realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města 
Přerova“. Záměrem projektu je zvýšit schopnost Magistrátu efektivně řídit svůj provoz, plánovat          
a alokovat své zdroje, účinně plnit úkoly, získávat včasnou a komplexní sebereflexi s maximálním 
využitím a pochopením svých zaměstnanců a vedoucích. Průběh byl ovlivněn významnou reorganizací 
úřadu v červenci 2011.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Pí Leitkepová.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

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

2455/65/4/2013 IPRM Přerov-Jih - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání vyhlašuje výzvu č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih na projekty v aktivitě 5.2.c-b) Regenerace 
bytových domů, dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.
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2456/65/4/2013 IPRM Přerov-Jih - předložení žádosti o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
operačního programu v rámci IPRM Přerov-Jih na projekt města "Regenerace a revitalizace bytového 
domu nám.Fr.Rasche 7, Přerov" .

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2457/65/4/2013 Smlouva o spolupráci s městem Přerov k projektu Digitální mapy 
veřejné správy Olomouckého kraje, část "Nástroje ÚAP"

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP" mezi statutárním městem Přerov                      
a Olomouckým krajem, jejímž předmětem je využívání společného datového úložiště a společné 
aplikace pro správu, aktualizaci a publikaci dat územně analytických podkladů, které jsou podkladem 
pro pořizování územně plánovací dokumentace obcí nebo kraje a pro rozhodování v území, a to ve 
znění dle příloh důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2458/65/4/2013 Radnice na Horním náměstí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo  - dopracování projektové 
dokumentace a smlouvy mandátní na akci: "Přemístění radnice na Horní náměstí, domy č.p. 9,10 mezi 
statutárním městem Přerov, jako objednatelem a projekční kanceláří PRINTES – ATELIER s.r.o.,       
se sídlem Mostní 1876/11a, 75002 Přerov, IČ: 25391089, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy 
bude dopracování projektové dokumentace na uvedenou akci a inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení a zajištění stavebního povolení. 
Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena ve výši celkem 320 650,-Kč včetně DPH.

Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel.
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2459/65/4/2013 Dopravní priority města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dopravní 
priority města Přerova dle přílohy.

K předloženému materiálu byla rozsáhlá diskuse ohledně aktuálního seznamu dopravních priorit.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2460/65/4/2013 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

Rada města Přerova po projednání:

Předložené usnesení:
VARIANTA   I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pustit od záměru zřízení železniční zastávky 

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

VARIANTA   II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pokračovat v záměru zřízení železniční zastávky 

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

VARIANTA   I.:
2. odvolává s účinností k 31.05.2013 z funkce člena pracovní skupiny na řešení záměru zřízení 

železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká 
Dlážka-Hranická Ing. Helenu Netopilovou, na vlastní žádost a jmenuje s  účinností od 
01.06.2013 do funkce člena pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční zastávky 
Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická Ing. 
Ondřeje Sváka.

VARIANTA   II.:
2. ruší účinností k 31.05.2013 pracovní skupinu na řešení záměru zřízení železniční zastávky 

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

Formulace usnesení po hlasování:
1. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova ve věci záměru zřízení 

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

2. nepřijala usnesení ve věci odvolání Ing. Heleny Netopilové s účinností k 31.05.2013              
z funkce člena pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov-
Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická na vlastní 
žádost a ve věci jmenování Ing. Ondřeje Sváka s  účinností od 01.06.2013 do funkce člena 
pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická



10

3. nepřijala usnesení ve věci zrušení pracovaní skupiny na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-
Hranická s účinností k 31. 5. 2013.

K předloženému materiály byla rozsáhlá diskuse. 
Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kulíšek dal hlasovat o bodu 1) usnesení ve variantě 
I., bodu 2) usnesení ve variantě II.):  Při hlasování byl pro 1, 9 se zdrželo.

Hlasování o bodu 1) usnesení ve variantě II., bodu 2) usnesení ve variantě I.:  Při hlasování byl 1 pro, 
2 proti, 7 se zdrželo.

2461/65/4/2013 Možnosti propojení cyklostezek a cyklistických tras na území města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb realizací 
opatření dle důvodové zprávy, za podmínky zajištění finančního krytí.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

2462/65/4/2013 Fasáda roku 2012 - výsledky soutěže

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky 10.ročníku soutěže Fasáda roku  dle důvodové 
zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

PŘESTÁVKA  9.48 – 10.00 hodin
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5.  VEŘEJNÉ   ZAKÁZKY

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy.

2463/65/5/2013 „Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov“ -  schválení 
zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky „Protipovodňová opatření pro 
statutární město Přerov“, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení

2. schvaluje zadávací dokumentaci a obchodní podmínky (smlouvu o dílo), dle přílohy č. 1 - 2

3. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ, předseda Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

Mgr. Ing. Jar. Dvořák Oddělení KRIZ, vedoucí Josef Vaculík Oddělení KRIZ

Ing. Jar. Čermák Komise ROZ, člen PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ, člen

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Josef  Vaculík Oddělení KRIZ Mgr. Ing. Jar. Dvořák Oddělení KRIZ, vedoucí

Bc. Jiří Janhuba HZS Ol. kraje Ing. Martin Hirčko HZS Ol. kraje

JUDr. Jaromír Salvet ENVIPARTNER, s.r.o. Ing. Svatoslav Schwarzer ENVIPARTNER, s.r.o.

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Radek Pospíšilík Komise ROZ, člen

Ing. Tomáš Dostal St. město Přerov
člen RM

Petr Laga St. město Přerov 
člen ZM

Na základě diskuse byl v bodě 5) unesení doplněn náhradník komise pan Petr Laga.

Hlasování o doplněném usnesení:   Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2464/65/5/2013 „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ -  
schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol –
Příroda jako dům“, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení, za podmínek 
finančního krytí veřejné zakázky schváleného Zastupitelstvem města Přerova dne 17.6.2013

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 
790 03

451 93 452

2. SCHROTH, spol. s r.o., Lipová Lázně 248, PSČ 790 61 454 76 284

3. Penzion Slatina, Helena Gebauerová, Lipová-lázně 36
Lipová-lázně 790 63

478 41 958

4. HORSKÝ HOTEL SKILAND, Ing. Miloslav Muselík, Ostružná 66E, 
788 23 Ostružná

10574549

5. RRS  JELENOVSKÁ, a.s., Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 
766 01

489 10 554

6.    
5.

Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., Loučná nad Desnou - Rejhotice 72, PSČ 
788 11

483 91 310

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Přemysl Dvorský
Ph.D.

zástupce zadavatele Ing. Tomáš Dostal zástupce zadavatele

Mgr. Petr Hrbek organizačně-správní a 
provozní záležitosti škol a 
školských zařízení

Dagmar Janásová organizačně-správní a 
provozní záležitosti škol a 
školských zařízení

Ing. Hana Mikulová vedoucí odd. 
projektových řízení a 
správy dotací

Ing. Jiřina Vaškových odd. projektových řízení a 
správy dotací
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Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Mgr. Drahomíra 
Dučáková

úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora Ing. Jiří Lajtoch primátor

Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora Michal Zácha, DiS. náměstek primátora 

Bc. Libuše Drtilová vedoucí odd. sociálních 
věcí a školství

Mgr. Petr Hrbek organizačně-správní a 
provozní záležitosti škol a 
školských zařízení

Eva Malaníková odd. školství a mládeže Dagmar Janásová organizačně-správní a 
provozní záležitosti škol a 
školských zařízení

Mgr. Miroslav Fryštacký ZŠ Svisle 13, Přerov, 
ředitel

Mgr. Přemysl Dvorský, 
PhD.

ZŠ Želatovská 8, Přerov, 
ředitel

Administrátor 
hodnocení

Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Mgr. Drahomíra 
Dučáková

úsek veřejných zakázek

Mgr. Kulíšek:

 navrhl úpravy usnesení: v bodě 3) usnesení vyškrtnout společnost RRS JELENOVSKÁ, 
a.s., Valašské Klobouky, Jelenovská 099

 v bodě 4) usnesení doplnit člena komise Mgr. Přemysla Dvorského Ph.D., a náhradníka 
Ing. Tomáše Dostala.

Hlasování o upraveném a doplněném usnesení (v bodě 3) a 4) usnesení):  Při hlasování bylo pro 
10 jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Jitka Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu.

2465/65/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – rozhodnutí o námitkách

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA   I.:
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, částečně vyhovět námitkám uchazeče zadávacího 
řízení významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, 
společnosti Dopravní a logistická společnost s.r.o., se sídlem: 750 02 Přerov, U Žebračky 
3042/18a, IČ: 283 60 311

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí a způsob provedení nápravy v rozsahu dle přílohy č. 2

3. pověřuje sobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
spol. Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, zajistil uveřejnění vyhlášení, včetně 
všech schválených dokumentů týkajících se veřejné zakázky, na profilu zadavatele, v souladu s 
požadavky které pro tuto povinnost stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, případně další související zákonné předpisy a vyhlášky.

VARIANTA   II.:
1 rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, společnosti 
Dopravní a logistická společnost s.r.o., se sídlem: 750 02 Přerov, U Žebračky 3042/18a,         
IČ: 283 60 311

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 3

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,        
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
spol. Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, zajistil uveřejnění rozhodnutí, 
včetně všech schválených dokumentů týkajících se veřejné zakázky, na profilu zadavatele,       
v souladu s požadavky které pro tuto povinnost stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně další související zákonné předpisy              
a vyhlášky.

VARIANTA  III.:
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, částečně vyhovět námitkám uchazeče zadávacího 
řízení významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, 
společnosti Dopravní a logistická společnost s.r.o., se sídlem: 750 02 Přerov, U Žebračky 
3042/18a, IČ: 283 60 311

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí a způsob provedení nápravy v rozsahu dle přílohy č. 4

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
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482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
spol. Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, zajistil uveřejnění vyhlášení, včetně 
všech schválených dokumentů týkajících se veřejné zakázky, na profilu zadavatele, v souladu s 
požadavky které pro tuto povinnost stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, případně další související zákonné předpisy a vyhlášky.

K předloženému materiálu byla rozsáhlá diskuse. Radní upozornili na mylné značení - ve vyjádření 
Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek (poslední odstavec) bylo opraveno označení varianty 
(z arabské číslice na římskou číslici) :    “Odbor VNITŘ, úsek veřejných zakázek doporučuje RM, 
coby zadavateli této veřejné zakázky, námitkám stěžovatele nevyhovět a v souladu s důvodovou 
zprávou tak doporučuje RM schválit návrh usnesení ve variantě č. 2  II. , dle odůvodnění v rozsahu 
přílohy č. 3 předlohy.“

Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek doporučil hlasování o variantě I. usnesení: 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování byl 1 pro, 1 proti, 8 se zdrželo.

Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 2 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Karola a Bc. Kočicová.

PŘESTÁVKA  10.40 – 10.45 hodin.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku      
a komunálních služeb a Bc. Miloslav Dohnal, vedoucí odd. majetkoprávního.

2466/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  -nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice  
u Přerova

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

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2, ovocný sad,       
o výměře 155 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem                
a Mgr. J.J., jako nájemcem, kterou bude ke dni  31.5.2013 ukončen nájemní vztah k části 
pozemku p.č. 455/2, ovocný sad, o výměře 155 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 13.4.2005.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2467/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části nebytových prostor    
v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
nebytových prostor  v objektu v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město,   
na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2468/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky               
v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 1)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – snížení  výše 
nájemného z  nebytové jednotky  č. 2610/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 
2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1) o celkové výměře 65,90 m2 dle  nájemní smlouvy ze dne 15.4.2010, ve znění dodatku     
č. 1.

Při hlasování bylo pro 7, 3 se zdrželi.
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2469/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí                
ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 2185/2  
v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  části 
pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 20 m2, v  k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2470/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 
185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2,  p.č. 185/10 (zastavěná plocha      
a nádvoří) o výměře 99 m2, p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha          
a nádvoří) o výměře 30 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2471/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1873/1 (ostatní plocha –
hřbitov, urnový háj) o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov.

VARIANTA   II.:
neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1873/1 (ostatní plocha –
hřbitov, urnový háj) o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov.

Předkladatel materiálu p. Zácha DiS. doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2472/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité  věci               
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1245/1        
v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
pozemku p.č. 1245/1, ovocný sad, o výměře cca 100 m2 v k.ú. Žeravice.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2473/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova -  části nebytových prostor v budově 
hasičské zbrojnice a v budově úřadovny v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v budově tvořící 
příslušenství budovy č.p. 59, stavba občanského vybavení příslušná k části obce Přerov IV. -
Kozlovice, (hasičská zbrojnice) na pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova, o výměře 
26,58 m2.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části nebytových prostor v budově 
č.p. 76, příslušné k části obce Přerov IV. - Kozlovice, na pozemku p.č. 57 v k.ú. Kozlovice      
u Přerova (úřadovna) o výměře 35,45 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2474/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 5300/100 o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2475/65/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova –  části  pozemků  p. č. 498, p. č. 
497, p. č. 496, vše  v k. ú. Přerov

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  pozemků  p. č. 498, ost. plocha,             
o výměře 137 m2 p. č. 497, zahrada, o výměře 9 m2,  p. č. 496, zast. plocha a nádvoří, o výměře 81 m2, 
vše  v k. ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2476/65/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu pozemků p.č. 217, p.č. 221, p.č. 4293/45, 
p.č. 4293/44 a p.č. 4809 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 217, zastavěná plocha          
a nádvoří o výměře 140 m², p.č. 221, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m², p.č. 4293/45, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m², p.č. 4293/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře        
390 m² a p.č. 4809, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m² vše v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2477/65/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 13 bytových jednotek do vlastnictví 
nájemců 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:

1. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. 
Milady Horákové 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném            
na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 
3182/138442,
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2. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, č.p. 235, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov 
(Interbrigadistů 13, 15), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 234, č.p. 235, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870,

3. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí (Pod 
Skalkou 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. 
st. 737 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí ve výši 6198/139164,

4. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. 
Předmostí (Pod Skalkou 7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 87, č.p.88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí 
ve výši 3182/277268,

5. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 582/12 v objektu k bydlení č.p. 581, č.p. 582, č.p. 
583, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. 
Přerov (Seifertova 14, 16, 18), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 581, č.p. 582, č.p. 583, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. 
Přerov ve výši 514/29592,

6. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 1304/11 v objektu k bydlení č.p. 1304, č.p. 1305, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2883/65 v k.ú. Přerov 
(Trávník 11, 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu
k bydlení č.p. 1304, č.p. 1305, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2883/65 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2883/65 v k.ú. Přerov ve výši 578/18883,

7. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 1084/2 v objektu k bydlení č.p. 1084, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 
18), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1084, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov ve výši 2715/78480,

8. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 2566/29 v objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, 
č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov 
a pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov ve výši 527/17142,

9. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 2578/7 v objektu k bydlení č.p. 2577, č.p. 2578, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov 
(Želatovská 11, 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2577, č.p. 2578, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov ve výši 
6294/111161,

10. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu       
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k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku 
p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678,

11. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném 
na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/276189,

12. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346ú14 v k.ú. Přerov (Malá 
Trávnická 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu         
k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
3346/14 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875,

13. schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. 
Předmostí (Pod Skalkou 18, 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí 
ve výši 6812/281074,

do vlastnictví nájemců bytových jednotek za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova      
č. 25/2007 v platném znění.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2478/65/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových 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, 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:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 16 bytových 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) a 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 pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, 
p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží,         
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek,       
za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů             
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu k pozemkům p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, který přísluší        
k bytové jednotce č. 2506/4, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví majitelů 
bytové jednotky, za kupní cenu ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů),    
v platném znění. Kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této předlohy.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2479/65/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2540/6 v objektu     
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/5, v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 734/17/3/2013, schváleného na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, 
kterým Zastupitelstvo města Přerova v bodu č. 1

"schválilo úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť II/17, 18, 19), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu            
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném        
na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 5738/54, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží,               
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní 
ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2540/6, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2540/6 3+1 L.B. 740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/
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2540/6 3+1 L.B.
M.J.

740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2540/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2480/65/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2601/3 v objektu     
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602,  příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

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

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2601/3, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost 
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2601/3 2+1 D.K. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost 
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2601/3 2+1 D.I. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 Kč
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V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2601/3 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2481/65/6/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 
5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov,                     
z podílového spoluvlastnictví K.F. a S.S.    do vlastnictví statutárního 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemků p.č. 5307/456 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 83 m2, p.č. 5307/457 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 61 m2, p.č. 5307/458 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 44 m2, p.č. 5307/542 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 185 m2, p.č. 
5307/546 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 95 m2, p.č. 5307/551 (zastavěná plocha        
a nádvoří) o výměře 40 m2, p.č. 5307/553 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 723 m2        
a p.č. 5307/554 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 80 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně 
všech součástí a příslušenství, z podílového spoluvlastnictví K.F., a S.S. (každá k id. ½), do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 469.050,- Kč, a to za 
podmínky finančního krytí.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2482/65/6/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  
spoluvlastnického podílu   pozemku  p.č. 5196/6 a   p.č. 5196/7  v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  574/11543   
spoluvlastnického podílu pozemků  p.č. 5196/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m2

a p.č. 5196/7, zastavěná plocha, o  výměře 196 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 , Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Přerova, za kuní cenu ve výši 11 591,- Kč.

2. schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání   spoluvlastnického podílu  574/11543 pozemků p.č. 
5196/6 a p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov za období od 1.1.2010  do 31.12.2012 ve výši 1443,- Kč. 
Dále úhradu za bezesmluvní užívání  od 1.1.2013 do doby podání  návrhu na vklad 
vlastnického práva  do katastru nemovitosti  (pro rok 2013 činí 515,- Kč k podílu).

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2483/65/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 238/19 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 2.6.2004 na část 
pozemku k p.č. 238/19, orná půda, o výměře 181 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a A.M., jako nájemcem. Nájemní smlouva se ruší okamžikem doručení 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2484/65/6/2013 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 uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnost č. 64 o výměře 20,80 m2 mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a občanským sdružením Naše srdce, se sídlem Přerov I - Město, Husova 
1697/13, IČ 01334913, jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 
měsíc. Výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/rok (bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru 
jako kancelář pro styk s veřejností pro o.s. Naše srdce.  Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

Při hlasování bylo pro 7, 2 proti, 1 se zdržel.

2485/65/6/2013 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - 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  k tíži pozemků p.č. 6834/16,  
p.č. 6834/17, p.č. 66845, p.č. 6846/1, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
        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 na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném  pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - 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  k tíži pozemku 416/1 v k.ú. 
Lýsky a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.
        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 na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene     
na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném  pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013
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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 p.č. 166    
a p.č. 167 oba v k.ú. Lýsky, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 
3314/38 , 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 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, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.
        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, SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Uzavřením smlouvy          
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému 
a jím pověřeným  osobám  právo provést stavbu plynárenského zařízení,  včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku, v souladu              
s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Trasa 
plynárenského zařízení včetně ochranného pásma je vyznačena v kopii katastrální mapy (viz 
příloha). Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro stavbu 
plynárenského zařízení. Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu 
povinnému pozemku  na třetí osobu před uzavřením  budoucí smlouvy zavazuje převést               
za souhlasu budoucího oprávněného na tuto osobu současně i práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene     
za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a právním nástupcem budoucího povinného. 
V opačném případě vzniká budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené 
porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do jednoho roku ode dne doručení 
kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení budoucímu povinnému. Budoucí oprávněný 
zajistí  a prokazatelně doručí  budoucímu  povinnému geometrický plán potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích 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, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě       
o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene jdou za investorem.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013

4. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit    
a provozovat kanalizaci 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 kanalizace k tíži pozemku p.č 516/1, p.č. 65/16, p.č. 65/14 vše v k.ú. 
Předmostí, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21, IČ 46774521.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 18300,- Kč a bude navýšena            
o příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 1093-
9/2013 vyhotoveným Ing. Václavem Janákem.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013
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Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2486/65/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 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 a 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
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  zastavěném pozemku p.č. 2129, zast. plocha, o výměře 275 m2       
v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267  
k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha o výměře 275 m2 , ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,           
v platném znění, do vlastnictví pana a paní J. a O.Č.,  za kupní cenu 155 000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
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  zastavěném pozemku p.č. 2883/63, zast. plocha, o výměře 
513 m2  v k.ú. Přerov ve výši 291/15137 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
291/15137  k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha o výměře 513 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění, do vlastnictví paní ing. Z.K.,  za kupní cenu 604 500,- Kč.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek a pan Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA  11.25 – 11.30 hodin
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7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

2487/65/7/2013 Úprava platu ředitelky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 08. 2013 úpravu výše příplatku 
za vedení a osobního příplatku paní Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo pro 9, Ing. Dostal nepřítomen,

2488/65/7/2013 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace.   

Jmenování na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

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 Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 
61, příspěvková organizace, včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu 
konkursu ze dne 21. 05. 2013,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 08. 2013paní Antonii
Tomšíkovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov –
Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil jmenovat ředitelku uvedené mateřské školy dle usnesení 
konkursní komise.

Při hlasování bylo pro 9, Ing. Dostal nepřítomen.
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2489/65/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pravidla financování 
sociálního pedagoga 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

VARIANTA   I.:
schválit pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období 9/2013 až 8/2015, a to z rozpočtu statutárního města 
Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.

VARIANTA  II.:
neschválit pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období 9/2013 až 8/2015 z rozpočtu statutárního 
města Přerova.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi.

2490/65/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole Přerov, U tenisu 4

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 
2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 
úpravy ocelové rozběhové gymnastické dráhy a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumble 
truck) včetně všech montážních prací v objektu gymnastické haly ZŠ U tenisu“ v pořizovací ceně 
445.343,- Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 1.7.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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7.5 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy 

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA I

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z pravidel financování dle usnesení č. 
716/16/11/2013 bod 1 Zastupitelstva města Přerova konaného dne 04. 02. 2013 ve věci obsazení 
pracovní pozice učitele tělesné výchovy 
(s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) v období 6/2013 – 12/2013 
financované z rozpočtu statutárního města Přerova, a to že pracovní pozici může vykonávat učitel 
tělesné výchovy s osvědčením III. třídy trenéra příslušné specializace a osvědčení nejméně II. třídy 
trenéra příslušné specializace získá nejpozději do 31. 12. 2013.

VARIANTA II

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit výjimku z pravidel financování dle usnesení č. 
716/16/11/2013 bod 1 Zastupitelstva města Přerova konaného dne 04. 02. 2013 ve věci obsazení 
pracovní pozice učitele tělesné výchovy 
(s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) v období 6/2013 – 12/2013 
financované z rozpočtu statutárního města Přerova, a to že pracovní pozici může vykonávat učitel 
tělesné výchovy s osvědčením III. třídy trenéra příslušné specializace a osvědčení nejméně II. třídy 
trenéra příslušné specializace získá nejpozději do 31. 12. 2013. V platnosti zůstávají schválená 
pravidla dle výše uvedeného usnesení.

Odpovídá: Mgr. Petr Vojáček, Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.12.2013

Předkladatel Mgr. Hluzín materiál stáhl.

2491/65/7/2013 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 27 ks průkazek                       
k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období 
od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 
základních škol v rámci akce Scholar 2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.5.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2492/65/7/2013 Mateřská škola Včelka, Líšná – poskytnutí účelově určeného 
peněžitého daru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí účelově určeného peněžitého daru Mateřské škole Včelka, Líšná, 
příspěvková organizace, IČ: 75029979, se sídlem Líšná 73, ve výši 16.700,- Kč pro školní rok 
2013/2014. 
Předmět daru je specifikován v darovací smlouvě, která tvoří přílohu důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 2 879,5 - 16,7 2 862,8

3111 610 Předškolní zařízení 0,0 + 16,7 16,7

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2493/65/7/2013 KČT, odbor SK Přerov - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  nepřijala usnesení podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy 
o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerov a subjektem KČT, odbor SK Přerov,
IČ: 14616858, se sídlem Přerov, Petřivalského 584/1, na sportovní činnost klubu turistů v roce 
2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepřijala usnesení podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 727,8 * - 6,0 2 721,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 6,0 6,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Při hlasování byli 3 pro, 1 proti, 6 se zdrželo.

2494/65/7/2013 RACEBUG s.r.o. - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepřijala usnesení podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem RACEBUG 
s.r.o., IČ: 45146373, se sídlem  Praha 10 - Uhříněves, Pstružná 821/2, na úhradu části nákladů 
spojených s organizací mezinárodního mistrovství České republiky v Drag Racingu motocyklů 
s doprovodným kulturním programem, konaného v termínu 28. - 30 června 2013 na letišti v 
Bochoři.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepřijala usnesení podat návrh 
Zastupitelstvu schválit následující úpravu rozpočtu: 

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.  (zastupitelstvo) 2 721,8 * - 10,0 2 711,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 6,0 + 10,0 16,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Při hlasování byl 1 pro, 9 se zdrželo.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

2495/65/8/2013 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

1. ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

2. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

4. IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

5. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 4 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 3 000,- Kč,

6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč, 

7. Lékárna U Zlatého hada PharmDr. Jolana Široká, s.r.o.,  IČ 29457840, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Čechova 760/41, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

8. Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

9. VeraPharm s. r. o., IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská 2850/43, PSČ 750 
02, ve výši 2  000,- Kč. 

10. Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza, s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-
Město, Kratochvílova 143/13, ve výši 3 000,- Kč.

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až červen v roce 2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 7 pro, 3 se zdrželi.
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2496/65/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, (1+1), o ploše 28,43 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. 1), s panem M.H., za nájemné ve 
výši 1 380,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy    č. 1, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení.Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. ruší usnesení č. 2371/60/8/2013 (bod č. 4) ze dne 10. 4. 2013 (J.K.)

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, (3+2), o ploše 111,59 m² v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J.K., za nájemné ve výši 4 875,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, evidovanému k bytu č. 2 v Přerově, 
Husova 11.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 11, (1+0), o ploše 
25,95 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. 3) s panem J.L., za nájemné ve výši 908,- 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. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3, (1+0), o ploše 
26,58 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. 4) s paní E.K., za nájemné ve výši 930,- 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, za podmínky úhrady dlužného 
nájemného do 27. 5. 2013 a postupné úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté 
části, a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.
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2497/65/8/2013 Přijetí daru - příspěvek na provoz denního stacionáře - Tršice, 
Němčice nad Hanou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným   
a obcí Tršice, se sídlem Tršice č. 50, 783 57 Tršice, IČ 00299588, jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu pro rok 2013.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným   
a městem Němčice nad Hanou, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ 
00288497, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč                     
na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, 
p.o. - Denním pobytu pro rok 2013.

Odpovídá: Odpovídá: Bc. M.Šintáková

Termín: 30.6.2013

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

PŘESTÁVKA  12.00 – 12.45 hodin.

9.  RŮZNÉ

2498/65/9/2013 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2012/2013

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
svou činnost dle vlastního výběru, jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 
použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2012/2013, těmto základním a mateřským školám      
v uvedené výši:

ZŠ J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083 2 500,- Kč
ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281 2 000,- Kč
ZŠ Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 1 500,- Kč
MŠ Přerov-Újezdec, odlouč. pracoviště Přerov-Lověšice, Mírová 19, IČ: 70887608 5 000,- Kč
MŠ Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161 4 500,- Kč
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MŠ Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 4 000,- Kč
MŠ Přerov, Máchova 14, odlouč. pracoviště Sokolská 26, Přerov, IČ: 6235016 3 500,- Kč
MŠ Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 000,- Kč

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu       
a životního prostředí.

2499/65/9/2013 Informace k úrovni třídění komunálního odpadu v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k úrovni třídění komunálního odpadu      
v Přerově.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2500/65/9/2013 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Český svaz ochránců přírody ZO 74/03, Lipník nad Bečvou, se sídlem Svatopluka Čecha 
713/32, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 64601510, na aktivitu „Barevná publikace Příroda 
Pobečví“, ve výši 45 000,- Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu „Environmentální výchovné a vzdělávací aktivity v BIOS“, ve výši      
21 900,- Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 8, IČ: 
49558862, na aktivitu „Zahrada všemi smysly“, ve výši 13 800,- Kč,
Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Mikrosvět živočichů a rostlin v městské zástavbě“, ve výši 22 000,-
Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, 
IČ: 70259925, na aktivitu „Ekovýuka 4 – zdroje energie“, ve výši 9 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1, IČ: 
47858311, na aktivitu „Parková úprava s informační vitrínou“, ve výši 16 000,- Kč,



38

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7, IČ: 
60609460, na aktivitu „Má třídění odpadu smysl?“, ve výši 20 700,- Kč;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na 
uvedené aktivity v uvedené výši:

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, 750 
11 Přerov,  IČ 00097969, na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný 
program“ ve výši 30 000,- Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
Bartošova 24, se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové 
programy a školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

Diskuse:
Mgr. Krákorová Pajůrková: 

 bylo by vhodné, aby „Barevná publikace Příroda Pobečví“ byla ke koupi 
v Městském informačním centru v Přerově.

Mgr. Kulíšek:

 tento podnět bude diskutován s Českým svazem ochránců přírody, který je 
vydavatelem publikace.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel RNDr. Juliš.

2502/65/9/2013 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova                  
do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 19, IČ: 49558960.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova                  
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, 
Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova                  
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov I 
–Město, Za mlýnem 1, IČ: 47858311.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova                  
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, se sídlem 
Přerov I –Město, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Jitka Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu.

2503/65/9/2013 Roční vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti na linkách v oblasti 
Přerov   

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. bere na vědomí roční vyúčtování skutečně dosažené provozní prokazatelné ztráty za rok 2012 

linek a spojů ostatní dopravní obslužnosti,

2. schvaluje dopravci Veolia Transport Morava a.s. použití finančního rozdílu na pořízení 
investic – nákup informačních panelů do autobusů.

VARIANTA   II.:
1. bere na vědomí roční vyúčtování skutečně dosažené provozní prokazatelné ztráty za rok 2012 

linek a spojů ostatní dopravní obslužnosti,

2. neschvaluje dopravci Veolia Transport Morava a.s. použití finančního rozdílu na pořízení 
investic – nákup informačních panelů do autobusů.

Mgr. Kulíšek doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2505/65/9/2013 Nařízení statutárního města Přerova č. x/2013, kterým se mění 
Nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010 o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
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Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
vydává Nařízení statutárního města Přerova č. x/2013, kterým se mění Nařízení statutárního města 
Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA   II.:
nevydává Nařízení statutárního města Přerova č. x/2013, kterým se mění Nařízení statutárního města 
Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Bc. Kočicová.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy.

2504/65/9/2013 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. MV-25754-1/REG/2-2010             
s Ministerstvem vnitra

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o výpůjčce MV-
25754-1/REG/2-2010 uzavřené s Ministerstvem vnitra jako půjčitelem, se sídlem Nad Štolou 3,      
170 00 Praha 7, IČ 00007064, zastoupena Ing. Tomášem Faškem, ředitelem odboru koncepce, 
architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, a statutárním městem Přerovem 
jako vypůjčitelem.
Dodatkem č.5 se aktualizuje inventurní soupis zapůjčeného majetku.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.

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

2506/65/9/2013 Zahraniční pracovní cesta - Kedzierzyn-Kozle

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Marcela Herbríková, s řidičem, která se uskuteční            
ve dnech 8. - 9. června 2013 při příležitosti městských slavností v Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

Do delegace byli navrženi náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a interní auditorka města Přerova  
Ing. Marcela Herbríková.
Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval.

2507/65/9/2013 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. arch. Vladimír Petroš, Miloš Šidlo, s řidičem, která se uskuteční ve dnech    
22.-23. června 2013 při příležitosti městských slavností v Ozimku (Polsko).

Do delegace byli navrženi zastupitelé města Přerova Ing. arch. Vladimír Petroš a Miloš Šidlo.
Hlasování o doplněném usnesení:   Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

2508/65/9/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s. 

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 delegovat              
na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova Mgr. Josefa Kulíška, v případě jeho 
nepřítomnosti Mgr. Dušana Hluzína, na valnou hromadu akciové společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971,  která se bude konat v průběhu 2. 
pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských práv statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 10 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Hluzín – je přítomno 9 radních.
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2509/65/9/2013 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Při hlasování bylo pro 9 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

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

Nejsou žádné připomínky a informace.

11. ZÁVĚR

Náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek ukončil 65. schůzi Rady města Přerova dne 29. května 2013 
ve 14.00 hodin.

V Přerově dne 3. června 2013

          Mgr. Josef Kulíšek                                                                                          Čestmír Hlavinka
náměstek primátora města Přerova                                                                     člen Rady města Přerova
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