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ZÁPIS

ze 72. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 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: Ing. Jiří Lajtoch 

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Michal Zácha, DiS.
Ing. Tomáš Dostal

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
Mgr. Petr Karola - vedoucí odb. vnitřní správy
Ing. Jitka Kočicová - vedoucí odb.evidenčních asprávních služeb a OŽÚ
Ing. Gala - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje
Ing. Jiří Kiml - zástupce externího administrátora společnosti Unitender s.r.o.

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 72. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 31. července 2013           
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města, ze schůze se 
omluvili náměstek primátora p.Michal Zácha, DiS. a Ing. Tomáš Dostal. Rada města byla schopna se 
právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     9 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze Rady města byl navržen Mgr. Josef Kulíšek. 

Hlasování o ověřovateli:   9 pro
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2632/72/1/2013 Program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2013,

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze Rady města 
Přerova.

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

2633/72/2/2013 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 4. 2013 – 30. 6. 2013

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 4. 2013 – 30. 6. 2013 dle 
důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1.4. 2013 – 30. 6. 2013 dle důvodové 
zprávy.

Hlasování: 9 pro

2634/72/2/2013 Kontrola usnesení – uzavření smlouvy o běžném účtu

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 uzavření smlouvy o běžném účtu mezi 
statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 
4, IČ 45244782, s názvem „Povodně – Děčínsko 2013“.
Hlasování: 9 pro

2635/72/2/2013 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 01.04.2013 do 30.06.2013.
Hlasování: 9 pro
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3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková.

2636/72/3/2013 Útulek pro zvířata – přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru – finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.04.2013 do 30.06.2013 v celkové výši 3.500 Kč.

Hlasování: 9 pro

2637/72/3/2013 Rozpočtové opatření č. 11

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 závazného ukazatele dle přílohy č. 3.

Na základě diskuse a dle materiálu 9.2 (Navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova 
zařazených do Městské policie), který bude následně projednán v bodě „Různé“ , byla navržena 
úprava rozpočtu a to, vyjmutí části rozpočtového opatření pro Městkou policii s tím, že toto 
rozpočtové opatření bude součástí kompletní předlohy týkající se Městské policie.

Hlasování: 9 pro

2638/72/3/2013 Rozpočtové opatření č. 11 – dodatek

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 závazného ukazatele dle přílohy č. 3.

Hlasování: 9 pro

2639/72/3/2013 Smlouva o provedení ratingového hodnocení se společností Moody´s 
Investors Service Limited za r. 2012

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.

Mění usnesení č. 2227/56/3/2013 z 56. Schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2013 tak, že text:

„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o provedení národního ratingu 
statutárního města Přerova za rok 2012 mezi společností Moody´s Investors Service Limited, 
organizační složka, se sídlem Washingtonova 17, 110 00 Praha, IČ 24656339 a statutárním městem
Přerov, za cenu 10.000 EUR bez DPH a uzavření smlouvy o provedení iRatingu statutárního města
Přerova za rok 2012 mezi společností CCB – Czech Credit Bureau, a. s., se sídlem Na Vítězné pláni
1719/4, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 26212242 a statutárním městem Přerov, za cenu ve výši 5.000 Kč
bez DPH.“

Se nahrazuje textem:

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

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2013

VARIANTA  II.

Ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy ve spolupráci s Odborem ekonomiky dále jednat o 
obsahu smlouvy o provedení ratingu se společností Moody´s Investors Service Limited, organizační 
složka, se sídlem Washingtonova 17, 110 00 Praha, IČ 24656339 (dále Moody´s) v souladu 
s usnesením č. 2227/56/3/2013 z 56. Schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2013 s tím, že 
součástí smlouvy musí být mimo jiné kromě dosud oddělením právním vyjednaných ustanovení dle 
důvodové zprávy tato ujednání:

- závazek společnosti Moody´s přidělit rating při splnění všech podmínek stanovených smlouvou 
bude zajištěn přiměřenou smluvní pokutou, 
- eventuální náhrada škody vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle smlouvy se bude řídit 
českým právním řádem.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 31.8.2013

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: 9 pro

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

2640/72/3/2013 Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - hody

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy při příležitosti konání přerovských 
svatovavřineckých hodů ve výši 40.000,-- Kč navýšené o platnou sazbu DPH mezi statutárním 
městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem   Teplo Přerov, a.s., se sídlem 
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Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, 750 02  Přerov, IČ:  25391453 (jako objednatelem 
reklamy),

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 2111 110 Příjmy z poskytování služeb            
a výrobků (ples primátora aj.)

95,0 + 48,4 143,4

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 3 185,2 + 40,0 3 225,2

6399 2XX Ost. finanční operace (daň z příjmů 
právnických osob za obce, DPH)

4 008,9* + 8,4 4 017,3

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování: 9 pro

2641/72/3/2013 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty 
Policie ČR Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Krajským 
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 72051795, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 
189/10, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením preventivních předmětů a 
materiálů pro využití preventivních akcí pořádaných územním odborem Přerov,

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 2 475,8* - 15,0 2 460,8

5399 110 Ostatní záležitosti bezpečnosti, 
veřejného pořádku

0,0 + 15,0 15,0

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Bc. Zatloukal před hlasováním oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů v souladu se
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
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2642/72/3/2013 Žádost o finanční příspěvek na akci Dožínky 2013

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Jaroslavem 
Urbancem, IČ: 86941330, se sídlem Zábeštní Lhota 49, 751 27 Zábeštní Lhota, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s organizací akce Dožínky 2013,

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 Ostatní činnosti j.n. (zastupitelstvo) 2 545,8* -70,0 2 475,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 111,0* +70,0 181,0
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

VARIANTA  II.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč 
Jaroslavu Urbancovi, IČ: 86941330, se sídlem Zábeštní Lhota 49, 751 27 Zábeštní Lhota, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce Dožínky 2013.

K předloženému materiálu proběhla diskuse, ve které primátor Ing. Lajtoch podal protinávrh na 
poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč.

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Lajtocha: 2 pro, 7 se zdrželo – NEPROŠLO

Hlasování o předložené variantě I: 6 pro, 3 se zdrželi

2643/72/3/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Střediskem 
volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 47184469, se sídlem Žižkova 12, 750 02 Přerov, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s účastí přerovských mažoretek na Mistrovství světa       
v mažoretkovém sportu,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 2 565,8 - 20,0 2 545,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 91,0 + 20,0 111,0

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešly p. Sedláčková a Ing. Novotná. 

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

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

2644/72/4/2013 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů k podpoře z IOP

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje předložené projekty:

- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/1,2,3,4 Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť III/ 8,9,10, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu nám.Fr.Rasche 7, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov,
- Modernizace bytového domu Kojetínská 383/17, Přerov

doporučené k podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí       
v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro

2645/72/4/2013 Rozšíření skládky KO Žeravice II, 2. etapa - změna stavby před 
dokončením

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje požádat o 
změnu stavby před dokončením na stavbu "Rozšíření skládky KO Žeravice II, 2. etapa" spočívající ve 
zmenšení rozsahu stavby z 10 sekcí skládky na 1. a 2. sekci skládky.

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje poskytnout 
součinnost Technickým službám města Přerova, s.r.o. ve věci změny stavby před dokončením           
na stavbu "Rozšíření skládky KO Žeravice II, 2. etapa" spočívající ve zmenšení rozsahu stavby z 10 
sekcí skládky na 1. a 2. sekci skládky.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.8.2013
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V diskusi Ing. Gala informoval, že investici budou realizovat TSMPr, s.r.o., tzn. práva a povinnosti 
přešly na subjekt TSMPr, s.r.o., tudíž odb.koncepce nemůže žádat o tyto změny a proto poskytne 
součinnost technickým službám. Na základě této informace byla provedena úprava usnesení.

Hlasování o upraveném usnesení: 8  pro, 1 se zdržel

Z jednání odešel Ing. Gala.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

2646/72/5/2013 Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov – schválení 
vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na 
veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov“, která byla 
předložena od uchazeče Tomáš Mikula, se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČ: 600 40 459

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
uchazečem Tomáš Mikula, se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 600 40 
459, jako zhotovitelem,  na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro statutární město 
Přerov“ 
Cena za plnění bude činit 4 327 733,00 Kč bez DPH, tj. 5 236 557,00 Kč vč. DPH.

3. konstatuje že usnesení pod body 1. a 2. nabydou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a po uplynutí lhůt daných 
§ 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. rozhodla Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo, rozhodla Rada 
města  Přerova uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li 
uchazeč druhý v pořadí uzavřít smlouvu, rozhodla Rada města Přerova uzavřít smlouvu s 
uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí, a to v souladu s ustanovením § 82 odst. 4  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové 
zprávy.

Hlasování: 9 pro

2647/72/5/2013 „Centrální nákup hygienických potřeb“ – rozhodnutí o námitkách

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám stěžovatele zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Centrální nákup hygienických potřeb“, Blanka Vlková sdružení, 
Petřivalského 3177/2b, 750 02 Přerov, IČ: 180 52 975

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

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel

2648/72/5/2013 Veřejná zakázka "Lávka U Tenisu" – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Lávka U Tenisu“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

2. ukládá společnosti JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825 v souladu s Mandátní smlouvou č. SML/0780/2013, 
uveřejnit toto předběžné oznámení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

Hlasování: 9 pro

2649/72/5/2013 „ŘEŠENÍ PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ POD MOSTEM ev. č. 43415 –
cyklostezka Grymov“ - schválení výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Řešení převedení cyklistů pod mostem 
ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov“, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejná zakázka malého 
rozsahu,

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

3. pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek.

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:
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Obchodní společnosti, sídlo IČ

EUROVIA CS, a.s. , závod Zlín 
Zlín, Louky 330, PSČ 763 02

452 74 924

STRABAG  a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

608 38 744

SISKO spol. s r. o.
Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02

471 55 558

SATES MORAVA spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 
757 01

607 75 530

ARES Lipník n. B., s.r.o.
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, 
Svat. Čecha 1602, PSČ 751 31

623 00 008

Hlasování: 9 pro

2650/72/5/2013 Projekt „Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 - schválení
výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu 
zaměstnanců Magistrátu města Přerova“ v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého  rozsahu

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o poskytování služeb dle 
přílohy č. 1 až 3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Pořadové
číslo

Obchodní společnosti IČ

1. MVS Projekt, s.r.o.
Na Spojce 963/6, 739 32 Vratimov

286 17 932

2. ICT benefit, a.s.
Vidče 507, PSČ 756 53

258 74 853

3. Expirit, s.r.o.
Francouzská 172/30, 120 00 Praha 2

279 45 197

4. M.C.TRITON, spol. s r.o.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6

496 22 005

5. Equica, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

264 90 951

4. ustanovuje dle Článku IV. Vnitřního předpisu č. 9/2012 – Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, komisi pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek ve složení



12

Pořadové číslo Členové komise Náhradníci komise

1. Ing. Jiří Lajtoch
primátor

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

2. p. Čestmír Hlavinka
člen Rady města

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
člen Rady města

3. Ing. Jiří Bakalík
tajemník

Mgr. Petr Karola
vedoucí Odboru VNITŘ

4.   Mgr. Vlasta Vičanová
Oddělení PERS

Mgr. Jarmila Jemelíková
Oddělení PERS

5. Ing. Blanka Kosičková
Oddělení PERS 

Bc. Iva Jeřábková
Oddělení PERS

V diskusi primátor Ing.Lajtoch navrhl za členy komise p.Hlavinku, jako jeho náhradníka Mgr. 
Dvorského, Ph.D. a náměstek primátora Mgr. Kulíšek do komise navrhl primátora Ing. Lajtocha. Jako 
jeho náhradník byl navržen Mgr. Kulíšek.

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odb. evidenčních správních služeb a OŽÚ Ing. Jitka 
Kočicová a zástupce externího administrátora společnosti Unitender s.r.o. Ing. Jiří Kiml.

2651/72/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – rozhodnutí 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, společnosti 
ČSAD Frýdek - Místek a.s., Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01, IČ: 451 
92 073

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle upravené Přílohy č. 2

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností 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: 253 94 495, zajištěním veškerých souvisejících 
administrativních úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
společnost  Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 253 94 495, 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.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které Mgr. Karola a Ing. Kočicová
vysvětlili důvody ke změně termínů uvedených v příloze č. 2 a to tak, že v části, kterou zadavatel 
vyhovuje změnou termínu počátku plnění,  doporučuje odb.evidenčních správních služeb a ObŽÚ
stanovit dobu počátku plnění až na 01.04.2014. Již předchozí námitky a také žádosti o dodatečné 
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informace od potenciálních uchazečů byly směřovány k tomu, že doba od ukončení podání nabídek do 
počátku plnění je krátká, oproti původní době (podání nabídek do 27.05.2013 a počátek plnění od 
01.12.2013). Doba plnění by pak měla být 10 let, tj. od 01.04.2014 do 31.03.2024, nikoliv od 
01.03.2014 do 31.01.2024, jak je v rozhodnutí, zpracovaném společností Unitender s.r.o, uvedeno 
(doba kratší o jeden měsíc, než je 10 let). Dle tohoto doporučení byla příloha č. 2 upravena.

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešli Ing. Kočicová, Mgr. Karola a Ing. Kiml.

PŘESTÁVKA: 9.45 – 9.50 hodin

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.

Za nepřítomného p. Záchu, materiály ústně předkládal primátor Ing. Jiří Lajtoch.

6.1.1/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, 
p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 4600/1, ost. plocha o výměře 
171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha o výměře 120 m2, vše v k.ú. 
Přerov.

Materiál byl stažen.

2652/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 
oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                              

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemků p.č. 453/1, orná půda, o výměře cca 260 m2 a p.č. 453/3, orná půda, o výměře cca 240 m2

oba v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 9 pro

2653/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice       
u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 166, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2 v k.ú. Popovice u Přerova.

Hlasování: 9 pro

2654/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 830/2 v k.ú. 
Újezdec 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 - pozemku p.č. 830/2 , zast.plocha a nádvoří,     
o výměře 339 m2,  v k.ú. Újezdec u Přerova.

Hlasování: 9 pro

2655/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města  Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro

2656/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5036/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem části 
pozemku p.č. 5036/1, ost. plocha, o výměře 7,2 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro

2657/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí                 
v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  směnu části 
pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, o výměře  336 m2, označené dle geometrického plánu č.  5759-
86/2013 jako pozemek p.č. 4519/11, ost. plocha, o výměře 251 m2 ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za  část pozemku p.č. 4519/4, označené dle geometrického plán č. 5759-86/2013 jako 
pozemek p.č. 4519/12, orná půda , o výměře 8 m2,, vše v k.ú. Přerov.
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Hlasování: 9 pro

2658/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor     
v budově bez čp/če, příslušné k části obce Přerov I – Město,  na 
pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Sokolská
26)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku - nájem části nebytových prostor v 
budově bez čp/če, jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
4293/17, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, Sokolská 26, o celkové výměře 99,24 m2.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nájemní smlouvy na část nebytových prostor v 
budově bez čp/če, jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
4293/17, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, Sokolská 26, o celkové výměře 99,24 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a obecně prospěšnou společností 
Soukromý institut neformálního vzdělávání, se sídlem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 
120/41, IČ 01705083, jako nájemcem. Výpůjčka Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 
dnů, s účinností od 1.8.2013. Výše nájemného bude činit 153,-Kč (bez DPH). Účelem 
výpůjčky nájmu bude využití prostoru pro výuku v rámci činnosti o.p.s. SINV. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

Na základě diskuse bylo navrženo změnit schválení záměru – výpůjčky na schválení záměru – nájmu 
části nebytových prostor …viz usnesení.

Hlasování o upraveném usnesení: 8 pro, 1 se zdržel

2659/72/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obceš Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 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 schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 2630/13 v objektu       
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 7518/177291, do 
vlastnictví nájemců bytové jednotky za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění.

Hlasování: 9  pro
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2660/72/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E.Beneše, 
Přerov I-Město, 751 62 Přerov, IČ 26872307 za kupní cenu ve výši 130 000,- Kč, tj. 154,20 Kč/m2.

Hlasování: 9  pro

2661/72/6/2013 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2,p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 
4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 
4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4996/11, p.č. 5304, p.č. 5/1,  p.č. 
4387/1, p.č. 5073/5  a   p.č. 5073/6 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 
98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 312/1, p.č. 
313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, 
p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 
884/1, 312/9, p.č. 312/12 , p.č. 313/1,  p.č. 313/3, p.č. 260,  p.č. 336 vše  v 
k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 172/3 p.č. 208/5, p.č. 548/4 ,  p.č. 548/5,  v 
k.ú. Kozlovice u Přerova,  pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 
5102/7, p.č. 2604/1,   vše k.ú. Troubky nad Bečvou a   p.č. 1305/2  v k.ú. 
Henčlov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

1.1. neschválit  úplatný převod  pozemků  p.č. 2883/109,  ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m2, p.č. 
2883/110,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2, p.č. 4549,   ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 26 m2, p.č. 4784/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 681 m2,  p.č. 4943/2,  ostatní plocha,  
silnice, o výměře 3208  m2, p.č. 4959/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 836  m2,  p.č. 
4960/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4359  m2, p.č. 4962,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 487 m2, p.č 4971/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 7823 m2, 
p.č. 4988/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2543 m2, p.č. 5022,  ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 1031 m2, p.č. 5025/3, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2753 m2, p.č. 5081/1, ostatní plocha,  
silnice,  o výměře 937 m2, p.č. 5098/2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 2589 m2, p.č. 
5199/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3441 m2, p.č. 5307/275, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 167 m2,  p.č. 5328/3, , ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 312 m2, 
p.č. 5385/1, zahrada,  o výměře 1517 m2, p.č. 6868/5,  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  460 m2, 
p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 473 m2, p.č. 2883/115, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 348 m2, p.č. 2883/116,  ostatní plocha,  silnice, o výměře 669 m2, p.č. 
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4967/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7823 m2, p.č. 4988/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 37 m2, p.č.4988/7,   ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 
4988/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264 m2, p.č. 4988/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 401 m2, p.č. 4947/5, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2931 m2, p.č. 4947/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 965 m2, p.č. 4947/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 123 m2, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 123 m2,  p.č. 4947/9, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2, , p.č. 4947/10,  ostatní plocha, zeleň,  o výměře 46 m2, p.č. 
4947/11,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 236 m2, p.č. 4947/12, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 34 m2,  p.č. 4960/9,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 174 m2, p.č. 4960/10,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 978/1,  ostatní plocha, manipulační plocha, 
o výměře 913 m2, p.č. 2201/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2,    vše v k.ú. Přerov,   
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

1.2. neschválit  úplatný převod  pozemku p.č. 2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
675 m2, p.č. 1614,  ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 4966,  ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 
m2, p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, 
ostatní silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 4167/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  
p.č. 4960/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 35 m2,  p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2, 
p.č. 71/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m2, 
p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 68 m2, p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v 
k.ú. Přerov,  dále pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1211 m2, p.č. 101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 632 m2,  p.č. 
313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní plocha , ostatní 
komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 125 m2, p.č. 
313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, ostatní plocha , ostatní 
komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  
p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 
564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, , o výměře  1582 m2, p.č. 884/1, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 3637 m2

vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 4387/1 ostatní plocha  o výměře  1237 m2 v k.ú. Přerov,  dále 
pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m2, p.č. 548/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 5101/17, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m2,  p.č. 
5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše k.ú. Troubky  nad Bečvou,                
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

1.3. neschválit úplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada, o výměře 2169 m2, vše v k.ú. Předmostí, 
pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku 
p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2307 m2  v k.ú. Újezdec   u Přerova, 
pozemku  p.č. 2604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad 
Bečvou, spoluvlastnického podílu  (id. 2/3) pozemku   p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, 
o výměře 148 m2, a spoluvlastnického  podílu  (id. 2/3 ) pozemku  p.č. 5073/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace , o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.
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1.4.  neschválit úplatný převod pozemku p.č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
854 m2, p.č. 548/4 ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, pozemek p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1363 m2, p.č. 
312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 56 m2 , p.č. 313/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1695 m2,  p.č. 313/3, ostatní plocha  o výměře 1935 m2 , p.č. 260, ostatní 
plocha, o výměře 2016 m2, p.č. 336, ostatní plocha, o výměře 888 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, 
pozemek p.č. 5/1 ostatní plocha,  o výměře 1216 m2,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

Hlasování: 9  pro

2662/72/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040, o výměře 132.738 m2, v k.ú. Újezdec u 
Přerova, mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a AGRAS Želatovice a.s., se sídlem 
Želatovice 16, IČ 25360663, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2014. 
Roční nájemné je stanoveno ve výši 19.911,- Kč, tj. 0.15,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je provozování 
zemědělské činnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 1.10.2013

Hlasování: 9  pro

2663/72/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 4926/6, p.č. 4969/1, 4995 a p.č. 5001 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření DODATKU Č. 1 nájemní smlouvy na nájem 
částí pozemků p.č. 5001, ost.pl., o výměře 1 m2, p.č. 4926/6, ost.pl., o výměře 1 m2, p.č. 4969/1, 
ost.pl., o výměře 1 m2  v k.ú. Přerov uzavřené dne 13.12.2011 mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a společností MULTIMEDIA SOLUTION s r.o., se sídlem Praha 2, Václavská 12, 
IČ: 26447410 (jako nájemcem). 
Dodatkem se prodlužuje doba  nájmu do 30.6.2018 a rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p.č. 
4995, ost.pl., o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov. Současně se mění výše nájemného, které bude s účinností 
od 1.9.2013 činit 9.600,- Kč/rok, navýšené o DPH v platné sazbě.
V ostatní se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

Hlasování: 9  pro

2664/72/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 904, příslušného           
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov      
(U Bečvy 1)
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí části nájemného ve výši 11.270,-Kč za část 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 904, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na 
pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov,  o výměře 73,7 m2 , U Bečvy 1,  dle nájemní smlouvy  ze dne 
12.12.2007, ve znění dodatku č. 1, uzavřené  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a společností UBB spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Holická 1173/49a, IČ 27804496, jako nájemcem, 
za období od 14.5 do 28.6.2013 z důvodu nemožnosti užívání předmětu nájmu ze strany 
pronajímatele.

Hlasování: 9  pro

2665/72/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 30.3.2000,  ve znění dodatků 
č. 1 až č. 8, na část nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 
m2  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Antonínem Nohýlem, místem 
podnikání Přerov I – Město, Sokolovská 2563/4, IČ 63032350, jako nájemcem, ke dni 
31.8.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 
1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Petrou Šístkovou, místem podnikání Přerov I – Město, U výstaviště 523/1, 
IČ 01283839. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s 
účinností od 1.9.2013. Výše nájemné bude činit 103.248,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-
Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití prostoru jako rychlé občerstvení a prodej keramiky. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

1. VARIANTA  II.
schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 30.3.2000,  ve znění dodatků č. 1 až č. 
8, na část nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Antonínem Nohýlem, místem podnikání Přerov I 
– Město, Sokolovská 2563/4, IČ 63032350, jako nájemcem, ke dni 31.8.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013
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2. VARIANTA  II.
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o 
výměře 129,06 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Petrou Šístkovou, 
místem podnikání Přerov I – Město, U výstaviště 523/1, IČ 01283839. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.9.2013. Výše nájemné bude činit 123.422,-
Kč/rok  (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností 
(dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako rychlé občerstvení a prodej 
keramiky. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

Hlasování o variantě I: 9 pro

2666/72/6/2013 Nájem nemovitých věcí  části  pozemku p.č. 6863 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6863,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Přerov  mezi     Olomouckým   
krajem,    se sídlem  Jeremenkova 1191/40a  Olomouc,  IČ: 60609460, zastoupeným  Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou  organizací  se sídlem , Lipenská 120, Olomouc IČ:  70960399, 
vykonávajícím  právo hospodaření  se svěřeným majetkem Olomouckého kraje,  na základě zřizovací 
listiny  č.j. H 325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejich dodatků, jako pronajímatelem a statutárním městem 
Přerov, jako nájemcem, na dobu  určitou  od data  uvedeného v rozhodnutí o uzavírce, do data 
předávacího protokolu  o uskutečnění převzetí stavby,  max. jednoho roku, za cenu  40,- Kč/m2/rok, tj.  
40 000,- Kč/rok,  úhrada je bez DPH.

Hlasování: 9  pro

2667/72/6/2013 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení  smlouvy o výpůjčce ze dne 13.6.2012  na část 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 108 o 
výměře 6,6 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a R.K., jako vypůjčitelem, 
ke dni 31.7.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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.35 o výměře 12,3 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a R.K., jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1.8.2013. Účelem výpůjčky bude 
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využití prostoru pro administrativní činnost občanského sdružení Klub Ouško. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2013

Hlasování: 9  pro

2668/72/6/2013 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat přípojku sítě elektronických komunikací, včetně ochranného pásma a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemku p.č. 4160/1, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch 
společnosti Nej TV, a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338.
        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 Nej TV, a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, 
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 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.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.7.2013

2. schvaluje
a) zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 
místní komunikaci - cyklostezku  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 místní komunikace -
cyklostezky k tíži pozemků p.č. 1047/1 a p.č. 1047/4 oba v k.ú. Radslavice u Přerova, ve vlastnictví 
České republiky, právo hospodaření vykonává Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, 
IČ: 70890013,  ve prospěch statutárního města Přerova.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu životnosti cyklostezky, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene bude stanovena dle § 18 zák. č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku, ve výši maximálního ročního nájemného dle 
cenového výměru Ministerstva financí. Nelze-li věcné břemeno ocenit výnosovým způsobem, bude 
činit jednorázová úhrada částku ve výši 10.000,- Kč, nebo bude zpracován znalecký posudek na 
ocenění věcného břemene. K hodnotě věcného břemene bude připočtena příslušná sazba DPH, podle 
platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
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        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi ČR - Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, 
jako budoucím  povinným z věcného břemene, a statutárním městem Přerov, 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 
"Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1" na budoucích povinných pozemcích, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Tato smlouva bude 
sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro uvedenou stavbu . 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do 60 dnů od dokončení a 
zaměření stavby.  Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného 
břemene.

b) uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi ČR - Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, 
Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako budoucím pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím nájemcem. Předmětem smlouvy jsou část pozemku p.č. 1047/1, ostatní plocha, o výměře 
340 m2 a část pozemku p.č. 1047/4, ostatní plocha, o výměře 115 m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova. 
Účelem nájmu je provedení stavby "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1". Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne zahájení stavby do dokončení stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání. Výše nájemného je stanovena dle cenového výměru MF ve výši 9,-
Kč/m2/rok. Nájemné je splatné v jedné částce po dokončení stavby při uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na základě faktury vystavené pronajímatelem se splatností 14 dnů.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

Hlasování: 9  pro

2669/72/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – doprodej spoluvlastnických 
podílů na pozemcích parc. číslo 3673, parc. číslo 2140 a parc. číslo 3670 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr převodu spoluvlastnických podílů k id. 5847/185721, id. 5618/185721 a id. 
7722/185721 na pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr převodu spoluvlastnických podílů k id. 4835/81003 a id. 5356/81003           
na pozemku p.č. 3670 v k.ú. Přerov.

3. schvaluje záměr převodu spoluvlastnických podílů k id. 7151/148496, id. 6818/148496,        
id. 7144/148496 a id. 6635/148496 na pozemku p.č.  3673, v  k.ú. Přerov.

Hlasování: 9  pro

2670/72/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 10 (1+1) o ploše  48,37m2 
v domě č.p. 1828, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  924 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 26  s manželi R.a H.O., za nájemné ve výši  2 113,-- Kč/měsíc (nájem 
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bez zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 3, (1+1) o ploše  47,72 m2 
v domě č.p. 1829, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 925, v k.ú. 
Přerov,  Kojetínská č.o. 28 s paní  D.Z., za nájemné ve výši 2 084,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 2 (1+1) o ploše 46,44 m2 v 
domě č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 930, v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 38 s paní MUDr. J.Ch., za nájemné ve výši 2 028,--Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 12 (1+1) o ploše 45,09 m2 
v domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 929, v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 36 s manželi K.a L.B. , doposud bytem Přerov, Komenského 54, za 
nájemné ve výši 1 683,--Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), který bude upravený o 
nájemné za zařizovací předměty na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

Hlasování: 9  pro

2671/72/6/2013 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 a 
pozemku p.č. 2130

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 793/18/3/2013 (bod č. 1) ze dne 
17. 6. 2013.

2. 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 a p.č. 2130  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  a dále příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 5089/22267 k pozemku p.č. 2130, zahrada o výměře 64 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.

Hlasování: 9  pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 10.45 – 10.50 hodin

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

2672/72/7/2013 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 na 210 žáků k 01. 09. 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

Hlasování: 9  pro

2673/72/7/2013 Harmonogram k otevření nové třídy mateřské školy ve školním roce 
2013/2014

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí harmonogram a variantní řešení postupných kroků vedoucích k otevření nové 
třídy mateřské školy ve školním roce 2013/2014, ve škole zřízené statutárním městem 
Přerovem,

2. VARIANTA  I.
neukládá Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova předložit Zastupitelstvu 
města Přerova předlohu k zřízení nové třídy mateřské školy při školské příspěvkové organizaci 
zřízené statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014.

VARIANTA  II.

ukládá Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova předložit Zastupitelstvu města
Přerova předlohu k zřízení nové třídy mateřské školy při příspěvkové organizaci 
…………………………………………… k 1. 1. 2014 a to včetně zabezpečení finančního krytí 
nákladů s tímto postupem spojených.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova připravit záměr ke zřízení 
nové třídy mateřské školy pro školní rok 2014/2015.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: listopad 2013

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse k variantě II. S ohledem na termíny realizace a 
finanční náročnost primátor Ing. Lajtoch doporučil uložit odb. sociálních věcí a školství připravit 
záměr ke zřízení nové třídy mateřské školy pro školní rok 2014/2015.

Hlasování o upravené variantě II: 9 pro

2674/72/7/2013 Přijetí nepeněžitého daru a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově 
určeného 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: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

Hlasování: 9  pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

2675/72/8/2013 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpis pohledávek v oblasti sociální z účetnictví 
statutárního města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy ke dni 31.7.2013.

Hlasování: 9  pro

2676/72/8/2013 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka J.M.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

schvaluje prominutí pohledávky ve výši 4.811,- Kč s příslušenstvím a uzavření dohody o prominutí 
pohledávky vzniklé z titulu úhrady nákladů za pohřeb mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem 
a paní J.M. jako dlužníkem.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 15.9.2013

VARIANTA  II.
ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr vymáhat pohledávku vzniklou z titulu úhrady 
nákladů za pohřeb ve výši 4.811,- Kč s příslušenstvím za paní J.M., soudní cestou.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 30.9.2013

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín:  9  pro

2677/72/8/2013 Mimořádná účelová dotace - o. s. Anděl

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem "Anděl", IČ 66934702, se 
sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 Kelč,  na charitativní akci s názvem ParaAkademie 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.8.2013

Hlasování: 9  pro

2678/72/8/2013 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

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 Přerov, jako 
poskytovatelem dotace, a subjektem Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem nám. Svobody 4, 750 00 Přerov,  
jako příjemcem dotace, na organizace charitativní akce Alfaolympiáda, která se konala dne 
18.7.2013 v prostorách náměstí Svobody v Přerově.

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ Původní 
rozpočet

Rozpočtové 
opatření

     Rozpočet       
po úpravě

4349 623 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 
(komunitní plán)

32,0 - 10,0 22,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

10,0 + 10,0 20,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

PAR ORJ Původní 
rozpočet

Rozpočtové 
opatření

Rozpočet       
po úpravě

4349 620 Přímé podpory, granty a ostatní 
dotace

3 876,0 + 10,0 3 886,0

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.10.2013

Hlasování: 9  pro

2679/72/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, (2+0), o ploše 38,80 m² v domě č. p. 2488, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/17, v k.ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem S.S. za nájemné ve výši 
1 429,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Uvedený byt bude panu 
Spáčilovi poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek ve výši 120 000,-Kč.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, (1+1), o ploše 44,20 m² v domě č. p. 2383, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k.ú. Přerov, Gen. 
Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní H.Z. za nájemné ve výši 
2 145,- 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. 7, (1+1), o ploše 25,37 m² v domě č. p. 2495, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/28, v k.ú. Přerov, 
Sokolovská, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.P. za nájemné ve 
výši 1 231,- 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.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 51, (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. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4) s paní D.Č., za nájemné ve výši 880 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 13, (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. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní B.S. za nájemné ve výši 880 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. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení 
nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu č. 5 (2+1), Jižní čtvrť IV 2506/15 v Přerově.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 56, (1+0), o ploše 
34,85 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s paní M.H., za nájemné ve výši 1 219 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.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 7, (1+0), o ploše 
29,25 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku  parc.  č. 481, 482, v k.ú. Přerov II - Předmostí, 
Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7) s paní M.D.  za nájemné ve výši 
1 023 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.
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 23, (1+0), o ploše 
32,31 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8) s paní L.K., za nájemné ve výši 1 130 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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.8.2013

V diskusi Mgr. Hluzín navrhl  vyjmout bod  5, protože paní B.S. požádala o zrušení své žádosti. 

Hlasování o usnesení bez bodu 5: 9  pro

Z jednání se omluvil Mgr. Hluzín, bylo přítomno 8 členů Rady města.

9. RŮZNÉ

2680/72/9/2013 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci

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 bezúplatný 
převod – darování movitého majetku v celkové pořizovací ceně 41 315,95 Kč z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace – Základní škola J.A.Komenského a Mateřská 
škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14.

Hlasování: 8  pro

Na jednání Rady města byl přizván ředitel Městské policie Mgr. Omar Teriaki.

2681/72/9/2013 Navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených 
do Městské policie Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr navýšení počtu zaměstnanců statutárního města 
Přerova zařazených do Městské policie Přerov na počet 53.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: 1.10.2013

Hlasování: 8  pro

Z jednání odešel Mgr. Teriaki.

2682/72/9/2013 Zrušení pracovní skupiny

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

Rada města Přerova po projednání ruší s účinností k 31.7.2013 pracovní skupinu pro regeneraci 
budovy městského domu, Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na nám. T. G. Masaryka a ukládá 
organizačnímu pracovníkovi Ing. Františku Zlámalovi informovat všechny členy o zrušení této 
skupiny.

Odpovídá: Ing. F. ZLÁMAL

Termín: 15.8.2013

Hlasování: 8  pro

9.4/72/9/2013 Město pro byznys - Cena starosty - nominace. 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
navrhuje na Cenu starosty udělované v rámci soutěže Město pro byznys společnost PSS Přerovská 
stavební a.s. a ukládá Kanceláři primátora odeslat nominaci v termínu do 31.7.2013.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 31.7.2013

VARIANTA  II.
navrhuje na Cenu starosty udělované v rámci soutěže Město pro byznys společnost Pivovar Zubr a.s. 
a ukládá Kanceláři primátora odeslat nominaci v termínu do 31.7.2013.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 31.7.2013

Materiál byl stažen.

2683/72/9/2013 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení: primátor Ing. Jiří Lajtoch, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a člen Rady 
města Bc. Václav Zatloukal s řidičem, která se uskuteční ve dnech 22. - 25. srpna 2013 při příležitosti 
tradičního Bardejovského jarmoku v partnerském městě Bardejov (Slovensko).

Hlasování: 8  pro

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

Ing. Jiří Lajtoch
 návrh na změnu termínu Rady města a to, místo středy 21.8.2013 na úterý 20.8.2013 – Rada 

města se bude konat v hájence Svrčov
 návrh na konání Rady města v mimořádném termínu: 8.8. 2013 v 8.00 hodin 
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11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 72. schůzi Rady města Přerova konanou dne 31. července 2013              
ve 12.30 hodin.

V Přerově dne 5. 8. 2013

Ing. Jiří Lajtoch
                     primátor města Přerova

          Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora města Přerova


