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USNESENÍ ze 75. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2013

2732/75/1/2013 Program 75. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 75. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2013,

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze Rady města 
Přerova.

2733/75/1/2013 Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání vydává RNDr. Emilu Krestýnovi, Ph.D, který se dne 28. srpna 
2013 stal  v souladu s ustanovením § 45 odst. 5 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
ve znění pozdějších předpisů, členem Zastupitelstva města Přerova, Osvědčení o zvolení členem 
Zastupitelstva města Přerova.

2734/75/2/2013 Podnět Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podnět Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 
Rady města Přerova o doplnění stávajících pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
města na činnost kroužků zájmové činnosti na základních školách v Přerově o následující body:

- finanční příspěvek na žáka v kroužku se může poskytnout pouze v případě minimálního počtu 
10 evidovaných žáků v kroužku (kroužek s nižším počtem dětí nelze financovat)  

- činnost kroužku musí probíhat minimálně jednou za 2 týdny příslušného školního roku
- náplní kroužku by měly být pouze volnočasové aktivity, nikoliv vzdělávací, jako je např. 

doučování, příprava žáků na přijímací řízení na střední školy apod. V odůvodněných 
případech hodných zvláštního zřetele může zřizovatel udělit výjimku. 

- činnost kroužků probíhá v termínu od 1. 10. do 31. 05. příslušného školního roku
- přehled kroužků zájmové činnosti na základních školách je nutné doručit na Odbor sociálních 

věcí a školství Magistrátu města Přerova v termínu: 
za první pololetí příslušného školního roku do konce měsíce října
za druhé pololetí příslušného školního roku do konce měsíce února                

- odevzdaný přehled kroužků zájmové činnosti musí obsahovat i stručný popis činnosti 
jednotlivých kroužků

2735/75/2/2013 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za I. pololetí 2013

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené 
působnosti a samostatné působnosti na Magistrátu města Přerova za I. pololetí 2013.

2736/75/3/2013 Rozpočtové opatření č. 13

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.
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2737/75/3/2013 Rozpočtové opatření č. 13 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

2738/75/3/2013 Rozpočtové opatření č. 13 – dodatek č. 2

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 20 978,6 - 89,0 20 889,6

2331 130 Investiční akce (org. 500192 –
Protipovodňová opatření na
území města Přerova)

168,0 - 68,0 100,0

2331 510 Investiční akce (org. 500192 –
Protipovodňová opatření na
území města Přerova)

5 230,0 + 157,0 5 387,0

2739/75/3/2013 Rozpočtové opatření č. 13 – dodatek č. 3

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
(věcná břemena)

500,0 + 1 700,0 2 200,0

3612 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
a jejich částí (byty)

30 000,0 + 1 000,0 31 000,0

3612 3112 540 Příjmy z prodeje ostatních
nemovitostí a jejich částí (Veverka)

6 000,0 + 2 300,0 8 300,0

3613 3112 Příjmy z prodeje ostatních
nemovitostí a jejich částí

10 000,0 - 5 000,0 5 000,0

2740/75/3/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 22 073,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 27 591,00 Kč 
za panem M.G., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená                  
s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 9, v domě č. 1605/15, v ulici Husova.
           

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.10.2013
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2741/75/4/2013 Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vznik členství statutárního města 
Přerova v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, se sídlem 
Olomouc, Wellnerova 3 (dále jen Asociace měst pro cyklisty) a podání žádosti o členství v 
tomto zájmovém sdružení po 1. lednu 2014, za podmínky finančního krytí

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit se zněním stanov a organizačního 
řádu zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty dle příloh důvodové 
zprávy,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora statutárního města Přerova 
Ing. Jiřího Lajtocha všemi kroky souvisejícími se vznikem členství statutárního města Přerova 
v zájmovém sdružení Asociace měst pro cyklisty,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Přerova Ing. Jiřího 
Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Janalíka, cyklokoordinátora města, 
jednáním za statutární město Přerov na valné hromadě zájmového sdružení Asociace měst pro 
cyklisty.

2742/75/5/2013 „ŘEŠENÍ PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ POD MOSTEM ev. č. 43415 –
cyklostezka Grymov“ - schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „ŘEŠENÍ PŘEVEDENÍ 
CYKLISTŮ POD MOSTEM ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov“ uchazeče č.4 SISKO spol. s 
r. o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02, IČ: 471 55 558 , za nesplnění požadavku 
zadavatele na poskytnutí finanční jistoty

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „ŘEŠENÍ PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ 
POD MOSTEM ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov“, která byla předložena uchazečem č. 1, 
společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 
757 01, IČ: 607 75 530

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 
757 01, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „ŘEŠENÍ 
PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ POD MOSTEM ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov“

               
Cena za plnění bude činit 937 870,- Kč bez DPH, tj. 1 134 822,70,-  Kč vč. DPH.

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

2743/75/5/2013 „Opravy místních komunikací (Šířava-Svisle, nábř. E. Beneše, ul. 
Seifertova, ul. Bratrská, ul. Prostějovská)“ – schválení vybraného 
uchazeče
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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 „Opravy místních komunikací (Šířava-Svisle, nábř. E. Beneše, ul.
Seifertova, ul. Bratrská, ul. Prostějovská)“, která byla předložena od společnosti, STRABAG 
a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Opravy místních komunikací (Šířava-Svisle, nábř. E. 
Beneše, ul. Seifertova, ul. Bratrská, ul. Prostějovská)“  

Cena za plnění bude činit 9 414 689,- Kč bez DPH, tj. 11 391 774,-  Kč vč. DPH.

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

2744/75/5/2013 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu 
– dodatečné stavební práce " – schválení předběžného oznámení 
veřejného zadavatele

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 „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu – dodatečné stavební 
práce“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

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

2745/75/5/2013 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle –
dodatečné stavební práce" – schválení předběžného oznámení 
veřejného zadavatele

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 „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle – dodatečné stavební 
práce“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

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

2746/75/5/2013 „Sběrný dvůr odpadu“ – schválení uzavření mandátní smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako mandantem, a společností INEXprojekt s.r.o., se sídlem Kroměříž, Riegrovo náměstí 138, 
PSČ 767 01, IČ: 277 47 701, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zastoupení zadavatele při 
výkonu práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. zajištění přípravy a realizace zjednodušeného podlimitního řízení 
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veřejné zakázky na stavební práce a dodávky kontejnerů „Sběrný dvůr odpadu“. Cena za plnění bude 
činit 30 000,- Kč bez DPH, tj. 36 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 a za podmínky finančního krytí

2747/75/5/2013 "Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2014“ – nákup 
prostřednictvím komoditní burzy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje způsob zajištění dodávek silové elektrické energie pro Statutární město Přerov na 
období 1.1.2014 – 31.12.2014 formou nákupu na komoditní burze

2. bere na vědomí že po realizaci burzovního obchodu je vygenerován tzv. závěrkový list, který 
plně nahrazuje smlouvu o sdružených službách dodávky energie, a je povinností kupujícího 
(Statutární město Přerov),  neprodleně po vypořádání burzovního obchodu, prostřednictvím 
osoby oprávněné jednat za Statutární město Přerov, tento. „závěrkový list“ podepsat. 
Podmínkou pro podepsání „závěrkového listu“ je dosažení alespoň minimální hranice 
garantovaných cen platných pro příslušné tarify (viz. důvodová zpráva), dle mandátní smlouvy 
č. SML/0777/2013, uzavřené se společností Organizačně správní institut, o.p.s., IČ: 017   07   
060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602   00 Brno,

3. pověřuje Ing. Jiřího Lajtocha, primátora Statutárního města Přerova, bez dalšího, podepsat, 
neprodleně po vypořádání burzovní transakce příslušný závěrkový list.

2748/75/5/2013 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ -  vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí , že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ zahájeného na základě usnesení č. 
2235/56/5/2013 z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2013, byly zadavateli ve 
lhůtě pro podání nabídek doručeny 2 nabídky,

2. bere na vědomí že Hodnotící komise při svém zasedání dne 4.9.2013, v souladu s § 76 odst. 1 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obě nabídky řádně posoudila. Nabídky byly komisí vyřazeny v souladu s § 22, odst. 
1, písm. a) a b) zákona,

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona, ze zadávacího  řízení veřejné zakázky 
na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova uchazeče:
AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 476 76 795, 
pro podání nepřijatelné nabídky,

4. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona, ze zadávacího  řízení veřejné zakázky 
na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova uchazeče:
Smluvní strany: Telefónica Czech Republik, a.s. a TESCO SW a.s.
Za obě strany jedná: TESCO SW a.s. tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc,   
IČ: 25892533, pro podání nepřijatelné nabídky

5. ukládá spol. GORDION, s.r.o., jako osobě zastupující zadavatele při výkonu práv a 
povinností dle § 151 Zákona, neprodleně zajistit všechny související administrativní 
povinnosti, které zadavateli ukládá Zákon,
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6. ukládá primátorovi Statutárního města Přerova Ing. Jiřímu Lajtochovi připravit doporučení 
dalšího postupu pro pokračování v realizaci veřejné zakázky: "Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě města Přerova" a seznámit s ním Radu města na její nejbližší 
pravidelné schůzi.

2749/75/5/2013 Projekt „Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova“ – schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytovatele služeb v rámci 
projektu „Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města 
Přerova“. Nejvhodnější nabídka  byla předložena společností Icontio Ltd., organizační složka, 
Brno, Holandská 1, PSČ 639 00, IČ: 277 29 958.

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Přerov, jako 
objednatelem, a  společností Icontio Ltd., organizační složka, Brno, Holandská 1, PSČ 639 00, 
IČ: 277 29 958, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vytvoření systému 
hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova“

2750/75/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, v k.ú.  
Vinary u  Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 367/3, zahrada, o výměře 209 
m2, v k.ú. Vinary u Přerova.

2751/75/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  budovy technického 
vybavení bez čp/če v k.ú. Henčlov na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. 
Henčlov a pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  budovy technického vybavení bez čp/če, na 
pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov včetně technologie a pozemku p.č. 1136/2, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 132 m2, v k.ú. Henčlov.

2752/75/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu bydlení č.p. 1721,  
příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 445/1 a 
pozemku p.č. 445/1, v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
objektu bydlení  č.p. 1721, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 445/1 a 
pozemku p.č. 445/1, zast.pl. a nádvoří, o výměře 355 m2, včetně příslušenství, vše v k.ú.Přerov (B. 
Němcové 10) a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto nemovitostí za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerov. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).
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2753/75/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – garáže bez č.p. /č.ev. na pozemku p.č. 
907/12  vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových prostor - garáže v budově bez 
č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/12, zast.pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 v k.ú.Přerov.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
panem J.Ž. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor - garáže v 
budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/12, zast.pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 v 
k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Nájemné bude činit 477,-
Kč, navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je užívání nebytových prostor jako 
garáž.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2013

2754/75/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 71 a č. 72, o celkové výměře 
69 m2.

2755/75/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice        
u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý travní 
porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 
z vlastnictví Ing. F.K.a J.K. za kupní cenu ve výši - dle znaleckého posudku, cena v místě a čase 
obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2 a to za podmínky finančního krytí.

2756/75/6/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, vše 
v k.ú. Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 
5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, 
p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1, p.č. 
5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293  vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení  
Zastupitelstva města Přerova  z 18. zasedání dne 17.6.2013, č. 789/18/3/2012 a to tak, že nově zní:
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1.Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod  pozemku p.č. 5466/291, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Ing. P.a Z.T., pozemku p.č. 
5466/290, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví M.F., 
pozemku  p.č. 5466/292, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2  v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví M.a A.F.,  pozemku p.č 5466/293, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2  v 
k.ú. Přerov z vlastnictví P.S., do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení 
na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, 
p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1,  p.č. 5466/291, p.č. 
5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293 vše   v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  rozhodnutí  
Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, kolaudačním rozhodnutí č. 
30/2011, kolaudačním souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  města Přerova, Stavebním 
úřadem Přerov  dne 22.10.2008 ) z vlastnictví   P.T., M.F., P.S., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2757/75/6/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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, ve vlastnictví Věry Pospíšilové, 
bytem Přerov I-Město, Malá dlážka 2880/10, IČ 73774855.
Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí a to ve výši  89 630,- Kč 
ve prospěch statutárního města Přerova.

2758/75/6/2013 Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Teplo Přerov a.s. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál 
v Přerově, koupaliště v Penčicích, zimní stadion v Přerově a Sportovní 
halu v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě, kterou dne  
30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku 
č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013 a dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, 
na nájem nemovitých věcí v k.ú. Penčičky a k.ú. Přerov tvořících sportovní areály - koupaliště 
Penčice, plavecký areál Přerov, zimní stadion Přerov a Sportovní halu v Přerově. Dodatkem č. 12 se 
mění označení nemovitostí v příloze č. 1 nájemní smlouvy (Seznam nemovitého majetku) - bod 3. 
Zimní stadion v Přerově, písm. b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství, tak, že se text:

„- jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 5307/108 v 
k.ú. Přerov (zimní stadion),
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208, p.č. 52307/228 a p.č. 
5307/229 v k.ú. Přerov (šatny, hotel, restaurace),“

nahrazuje textem:
„- jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích p.č. 5307/108, 
p.č. 5307/229, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613 v k.ú. Přerov (zimní 
stadion),
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- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208 a p.č. 52307/228 v k.ú. 
Přerov (šatny, hotel, restaurace),“.

V jiném se text nájemní smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

2759/75/6/2013 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova  -
části  nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/17 zast. 
pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2009, ve znění dodatku č. 1 
až č. 2, na část nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku  p.č. 4293/17, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o 
celkové výměře 477,24 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a občanským sdružením Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 26, 
IČ 66743516, jako nájemcem.  

Dodatkem č. 3 bude rozšířen účel nájmu. Původní účel - provozování mateřského centra – zajištění 
aktivit a výpomoc ženám na mateřské dovolené a jejich dětem se rozšíří o kroužky pro rodiče a děti 
(vzdělávání rodičů s hlídáním dětí, keramickou dílnu, učebnu angličtiny s Helen Doron, malý taneční 
sál a malou tělocvičnu procvičení a znakování batolat) a pořádání rekvalifikačního kurzu Pečovatelky 
o děti ve věku od 3 do 15 let se rozšíří o provozování Dětské skupiny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.9.2013

2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku  p.č. 4293/17 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 
Přerov (Sokolská 26) o výměře 259,31 m2 do podnájmu pro občanské sdružení Duha Klub 
Rodinka, se sídlem Přerov I - Město, tř. 17. listopadu 277/16, IČ 71174826, když nájemcem 
nebytových prostor je občanské sdružení Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I-
Město, Sokolská 26, IČ 66743516. Účelem podnájmu bude spolupráce při provozování Dětské 
skupiny.

2760/75/6/2013 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení VN, 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. 739/13 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.
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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: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat přípojky 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 pozemků p.č. 30/6, p.č. 
30/7, p.č. 758, vše v k.ú. Předmostí a pozemků p.č. 254, p.č. 255/1, p.č. 1252/1, p.č. 3826/1, 
p.č. 3826/3, p.č. 4997, p.č. 5087, p.č. 5088/2, p.č. 5094, p.č. 5100, p.č. 6577/264, p.č. 
6577/271, vše 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: 30.11.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat trubkové podzemní telekomunikační vedení, včetně ochranného pásma a s 
tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemků  p.č.  4927/1, 
ost.plocha a p.č. 4934/5, ost. plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5700-49/2013, a to ve prospěch společnosti  T - Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ 64949681.
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Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 4305-105/2013, ve výši 3.308,85 Kč,  navýšenou o příslušnou sazbu 
DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2013

2761/75/6/2013 Koncepce v nakládání s úkryty civilní ochrany evidovanými                   
v úkrytovém fondu města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje vyřazení 21 stálých úkrytů civilní ochrany v bytových domech z evidence 
úkrytového fondu města Přerova ve třech etapách, 8 úkrytů civilní ochrany dle přílohy č.1 
vyřadit ve 4. čtvrtletí roku 2013, 8 úkrytů civilní ochrany dle přílohy č.2 vyřadit ve 2. čtvrtletí 
2014 a 5 úkrytů civilní ochrany dle přílohy č. 3 vyřadit ve 4. čtvrtletí 2014.

2. schvaluje vyřazení 3 stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu města 
Přerova dle přílohy č. 4 v roce 2015.

3. schvaluje ponechání 14 stálých úkrytů civilní ochrany v evidenci úkrytového fondu města 
Přerova dle přílohy č. 5, které tvoří samostatný prostor k ukrytí obyvatelstva, které nejsou 
využívány jinými právnickými a fyzickými osobami.

2762/75/6/2013 Kompenzace nákladů za rekonstrukci bytu č. 18 na náměstí Fr. 
Rasche č.o. 7

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí finanční kompenzace za zhodnocení bytové 
jednotky č. 18 v objektu k bydlení č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 1158  v k.ú. Přerov (náměstí Fr. Rasche č.o. 7), které bylo provedeno panem H. bez souhlasu 
pronajímatele.

2763/75/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 7 (1+1) o ploše 46,91 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 Z.Ž., za nájemné ve výši Kč 1 751,-- (tj. 46,91 m2/37,34 
Kč/m2) 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. 4 (1+1) o ploše 47,45 m2     
v domě č.p. 1826, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  922 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 22  s manželi L.a V.V., za nájemné ve výši Kč 2 073,-- (tj. 47,45 
m2/43,69 Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

2764/75/7/2013 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace – souhlas            
s převodem nepotřebného majetku

Rada města Přerova po projednání:
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1. nepřijímá nabídku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace na bezúplatný 
převod movitého majetku uvedeného v důvodové zprávě, z vlastnictví Městské knihovny v 
Přerově, příspěvkové organizace do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatným převodem níže uvedeného movitého majetku: 

a. 1 ks schůdky 130 cm za cenu 13,- Kč z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace do vlastnictví Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, 

b. 2 ks skříňka tmavá uzavřená za cenu 90,- Kč (1 ks – 45,- Kč), 2 ks skříňka světlá za cenu 52,- Kč 
(1 ks – 26,-Kč), 1 ks stolek pod počítač za cenu 157,- Kč, 1 ks pracovní stůl za cenu 180,- Kč, 1 ks 
stolek pod kopírku za cenu 190,- Kč, 1 ks žebřík kovový dvojitý 130 cm za cenu 10,- Kč a 1 ks 
žebřík schůdky za cenu 15,- Kč z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 
do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2013

2765/75/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výjimka z maximálního 
počtu žáků v přípravné třídě a zřízení druhé přípravné třídy  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pro školní rok 2013/2014 Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, výjimku do 4 žáků z 
maximálního počtu žáků v přípravné třídě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje zřízení druhé přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, k 01. 01. 2014, za 
podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2013

2766/75/7/2013 Úprava platů ředitelů   

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje s účinností od 01. 10. 2013 přiznání osobního příplatku řediteli Základní školy 
Přerov, U tenisu 4 panu Mgr. Tomáši Jelínkovi v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

2 schvaluje s účinností od 01. 10. 2013 přiznání osobního příplatku ředitelce Základní školy 
Přerov, Trávník 27 paní Mgr. Kamile Burianové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2013

3 schvaluje s účinností od 15. 09. 2013 úpravu platu paní Bc. Marie Netočné, ředitelce 
Mateřské   školy Přerov, Komenského 25 v rozsahu dle důvodové zprávy.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 14.9.2013

2767/75/8/2013 Pracovní skupina - domov pro seniory

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 2722/74/8/2013 ze dne 20. 8. 2013 (bod č. 2)

2. jmenuje členy Pracovní skupiny pro navýšení kapacity sociální služby domov pro seniory         
v Přerově: Ing. Jaroslav Čermák, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ludmila Tomaníková, 
Mgr. Helena Netopilová, Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Jan Slivka, Alena Stárková, Ing. Pavel 
Gala, Mgr. Zdeněk Vojtášek, Oldřiška Sedláčková, Mgr. et  Mgr. Andrea Kafková, Mgr. 
Marta Šintáková, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Kateřina Steffanová, Bc. Jana Žouželková, 
Bc. Mária Žambochová a organizační pracovník Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá.

Odpovídá: Mgr. D. HLUZÍN

Termín: 30.9.2013

2768/75/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. 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. 1) 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. 1, 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.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 45, (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. 2) s panem J.J., za nájemné ve výši 880 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. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky 
uhrazení jednorázové úhrady ve výši 26 000 Kč za poskytování sociálních služeb na základě 
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, uzavřené mezi statutárním městem Přerov 
zastoupeným příspěvkovou organizací  Sociálními službami města Přerova, p.o. a obcí 
Dobrčice, ve smyslu ustanovení Vnitřního předpisu č.6/2012, ve znění vnitřního předpisu č. 
4/2013, čl. II, odst. 3.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013
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2769/75/9/2013 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2013 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení.

2770/75/9/2013 Zahraniční pracovní cesta - Kedzierzyn-Kozle

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Jiří Lajtoch, 
Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Marcela Herbríková, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 13. - 15. 
září 2013 při příležitosti Dnů Tvrze Kozle v partnerském městě  Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

2771/75/9/2013 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 8.10.2013

2772/75/9/2013 Rezignace na funkci manažera prevence kriminality

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Čermáka na funkci manažera prevence kriminality na 
vlastní žádost,

2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi připravit návrh na jmenování nového manažera 
prevence kriminality.

V Přerově dne 10. 9. 2013

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


