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USNESENÍ z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2014

3058/83/1/2014 Program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2014,

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 83. schůze 
Rady města Přerova.

3059/83/2/2014 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů  na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za II. pol. roku 2013

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 
2013.

3060/83/3/2014 Rozpočtové opatření č. 19

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy.

3061/83/3/2014 Rozpočtové opatření č. 1

Rada města Přerova po projednání 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 + 42,4 137,4

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 376,6 + 35,0 2 411,6

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

23 300,0 + 7,4 23 307,4
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3062/83/3/2014 Návrh na poskytnutí dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přeriv a subjektem Pavel 
Novák, Kabelíkova 2675/12 Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČO: 64596737,                         
DIČ: CZ6410030231, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pěvecké soutěže pro 
děti "Budeme si zpívat s Pavlem Novákem, aneb Kdo si zpívá nezlobí",

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

499,0 - 30,0 469,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 30,0 30,0

3063/83/4/2014 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na 
budovách ZŠ B. Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 
SML/180/2013 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností M&B 
eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, IČ: 29453968 jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrské činnosti, včetně vydání 
stavebního povolení, energetického auditu pro provedení zateplení (EA), průkazu energetické 
náročnosti (ENB) stavby "Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na budovách    
ZŠ B. Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově". Součástí dohody bude závazek zhotovitele uhradit 
smluvní pokutu z důvodu prodlení provést dílo řádně a včas, a to ve výši 0,1% z ceny části díla          
od 1.9.2013 do dne uzavření této dohody.

3064/83/4/2014 Projekt "Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna"

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit a podat 
žádost o dotaci na akci "Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna" v rámci vyhlášeného 
programu SFDI na výstavbu a údržbu cyklostezek pro rok 2014.

3065/83/4/2014 Prominutí smluvní pokuty Sdružení Pontex/PSP Engineering/Lávka 
přes Bečvu 2012

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky ve výši 10.932,72 Kč 
(představující dílčí smluvní pokuty 3.778,44 Kč, 5.226,48 Kč a 1.927,80 Kč) a příslušenství 
odpovídající zákonným úrokům z prodlení k těmto smluvním pokutám ke dni uzavření dohody o 
prominutí dluhu, když smluvní pokuty byly vyčísleny za nedodržení termínů pro předání jednotlivých 
částí díla vyplývajících ze smlouvy o dílo č. SML/610/2012, č. 1214900, o provedení projektových 
prací a činností pro akci "Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově", ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
14.1.2013, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a Sdružením Pontex/PSP 
Engineering/Lávka přes Bečvu 2012, zastoupené spol. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting 
Engineers, Ltd.), IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14  Praha 4, jako zhotovitelem, a 
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uzavření dohody o prominutí dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a spol. Pontex, 
spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14  Praha 
4, a spol. PSP Engineering a.s., IČ: 60792078, se sídlem Kojetínská 3186/79, 750 53  Přerov, jako 
dlužníky.

3066/83/4/2014 Financování oprav krajských komunikací 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi města Přerova jednat s hejtmanem 
Olomouckého kraje o financování oprav krajských komunikací.

3067/83/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s 
železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro 
stavbu “Přípojka NN pro osvětlení stávajícího poutače Předmostím až do pravěku“, situovanou na 
pozemku parc.č. 30/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Předmostí (dle důvodové zprávy a příloh 
tohoto návrhu na usnesení).

3068/83/5/2014 „Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“ - schválení výběrového 
řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy 
ul. Kabelíkova, Přerov“, 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, 
posouzením a hodnocením nabídek

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 47155558

HLAVA - STAVBY s.r.o., Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod 
Hostýnem 74, PSČ 768 41

26950421

DLAŽBA - DRAGON s.r.o., Chropyně, Tovačovská 485, PSČ 768 11 27677869

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

62300008

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

60775530

3069/83/5/2014 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ -  pověření k zajištění úkonů souvisejících se zadávacím 
řízením
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Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí rezignaci Mgr. Heleny Netopilové na členství v hodnotícím týmu pověřeném 
Radou města Přerova k zajištění úkonů navazujících na uplynutí lhůty pro podání nabídek,       
v rozsahu otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, ve veřejné zakázce „Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova„ zadávané v souladu s ust. § 22 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), v jednacím řízení s uveřejněním (dále jen „JŘSU“).

2. bere na vědomí odmítnutí účasti zástupce Policie České republiky na jednání hodnotícího 
týmu pověřeného k zajištění úkonů navazujících na uplynutí lhůty pro podání nabídek,           
ve veřejné zakázce „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.

3. bere na vědomí odmítnutí účasti zástupce Transparency International – Česká republika, 
o.p.s. na jednání hodnotícího týmu pověřeného k zajištění úkonů navazujících na uplynutí 
lhůty pro podání nabídek, ve veřejné zakázce „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“.

4. jmenuje Ing. Davida Janečku, jednatele společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o. členem 
hodnotícího týmu pověřeného k zajištění úkonů navazujících na uplynutí lhůty pro podání 
nabídek, ve veřejné zakázce „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“.

3070/83/5/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - výsledek posouzení kvalifikace a 
schválení zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v užším 
řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka     
U Tenisu“ zájemce:

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00, IČ 26374919
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ 25317628
SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 27195147
SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, Brno - Veveří, PSČ 602 00, IČ 49454501

2. rozhodla v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, vyzvat k podání nabídky do veřejné zakázky „Lávka U Tenisu“ 
zájemce:

Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 26271303
Sdružení Lávka U Tenisu, Tovární 3, Brno, PSČ 602 00, účastníci sdružení STRABAG a.s., Na 
Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 60838744, STRABAG AG - organizační složka, Na Bělidle 
198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 65990960, JHP spol. s r.o., Ústřední 423/62, Praha 10, PSČ 102 00, 
IČ 45798290

3071/83/5/2014 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – schválení změn 
v zadávací dokumentaci – akceptace připomínek poskytovatele dotace

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí výsledek posouzení zadávací dokumentace, obchodních podmínek a 
souvisejících dokumentů, vydaný Státním fondem životního prostředí ČR před vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Kompostárna Přerov – Žeravice

2. schvaluje zapracování připomínek a doporučení do zadávací dokumentace, obchodních 
podmínek, „Odůvodnění veřejné zakázky“ a dalších dokumentů schválených usnesením         
č. 3001/82/5/2013 na 82. schůzi Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2013, dle 
přílohy č.2 - „Návrhu na vypořádání připomínek Státního fondu životního prostředí ČR“

3. schvaluje zadávací dokumentaci, obchodní podmínky, Dodatek č. 1 k „Odůvodnění veřejné 
zakázky“ a související dokumentaci dle příloh č. 3.- 8.

3072/83/5/2014 „Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“ – schválení vybraného 
uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče MULTITEC Bohemia, a.s., Pampelišková 
514, Trutnov, PSČ 541 01, IČ: 25931784, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
„Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“.

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Ing. Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ: 65752503, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sběrný 
dvůr odpadů Želatovská, Přerov“.

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 
Hulín,  IČ: 262 44 888, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr odpadů 
Želatovská, Přerov“.

4. 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 
část A. veřejné zakázky „Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“- novostavba sběrného 
dvora odpadů Želatovská, Přerov, která byla předložena od společnosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby MORAVA, sídlem Jahodová ulice 60, 620 
00 Brno, IČ: 480 35 599

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby MORAVA, 
sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, jako zhotovitelem části A. veřejné 
zakázky „Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“ - novostavba sběrného dvora odpadů 
Želatovská, Přerov.

Cena za plnění bude činit 3 932 311,- Kč bez DPH, tj. 4 758 096,30 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.

6. 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        
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na část B. veřejné zakázky „Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“- dodávka 16 
velkokapacitních kontejnerů na odpad, která byla předložena od společnosti MEVA –
Ostrava, s.r.o., sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1b, PSČ 702 00, IČ: 640 88 707.

7. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 
společností MEVA – Ostrava, s.r.o., sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1b, PSČ       
702 00, IČ: 640 88 707, jako dodavatelem (prodávající) části B. veřejné zakázky „Sběrný 
dvůr odpadů Želatovská, Přerov“ - dodávka celkem 16 velkokapacitních kontejnerů na 
odpad.

Cena za plnění bude činit 486 500,- Kč bez DPH, tj. 588 665,-  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.

3073/83/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. st. 369, p.č. 3323, 
oba v k.ú. Velké Karlovice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří,      
o výměře 352 m2,  p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, oba v k.ú. Velké Karlovice.

3074/83/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 3879/2, zast. plocha a nádvoří ,    
o výměře 2 m2, v k.ú. Přerov.

3075/83/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod, nájem  
nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 
4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova pozemků  p.č. 4221, ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a 
nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 4221, 
ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. 
Přerov.

3076/83/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části 
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pozemku p.č. 456/1  v k.ú. Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 
439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22, označený dle geometrického 
plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 439/27, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m2

a části pozemku p.č. 456/1, označený dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 
456/7, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 38 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova za části 
pozemku p.č. 439/7,  označené  dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, 
ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o výměře 24 
m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany.

3077/83/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostor sloužící k podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 
p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterou dne 
6.4.2009 uzavřeli statutární město Přerov, jako pronajímatel a Filip Horák, místem podnikání Přerov I 
– Město, Osmek 516/1, IČ 45184429, jako nájemce k nebytovému prostoru  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4) o celkové výměře 157,88 m2, ve znění í dodatku č. 1 ze dne 
2.7.2009.
Dodatek č. 2 se bude týkat výše nájemného. Původní výše nájemného 186.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. 
cca 1.178,-Kč/m2/rok se sníží na novou výši nájemného 151.352,-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), s účinností od 1.1.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2014

3078/83/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
objektu bydlení  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  zastavěná plocha a 
nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na objekt  bydlení č.p. 228,   
příslušného  k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229 zast.pl. a 
nádvoří, v k.ú. Lověšice u Přerova,  Dělnický dům v Lověšicích mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a L.M. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 1 rok. Výše nájemného bude činit 
100,-Kč/1 hodinu užívání, ve dnech středa a sobota od 16-20h. Účelem nájmu bude využití 
nemovitosti ke hře badmintonu.  Ujednáním nájemní smlouvy bude  povinnost nájemce, že v případě 
potřeby přednostně umožní využití kulturního domu pro kulturní a společenské akce obyvatel místní 
části Lověšice a pro potřeby StMPr.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2014

3079/83/6/2014 Nájem nemovitých a movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - nebytových prostor a vybavení v objektu občanské 
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vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  
Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)                                                                                                                                                                                                                                      

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu nemovitých věcí dle nájemní smlouvy uzavřené dne 
14.11.2011 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Eurogastro, společné 
stravování a služby s.r.o., se sídlem Olomouc, Lafayetova 48/7, IČ: 28568028 (jako 
nájemcem). Předmětem smlouvy je část nebytových prostor situovaných v 1 NP budovy č.p. 
3217, příslušné k části obce Přerov I. - Město, občanská vybavenost, postavené na pozemku 
5196 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory) za účelem poskytování služeb - zajištění celodenní 
stravy obyvatel předmětu nájmu a provoz bufetu v předmětu nájmu, včetně zabezpečení obědů 
pro zaměstnance Sociálních služeb města Přerova, p.o.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2014

2. schvaluje podání výpovědi z nájmu movitých věcí dle nájemní smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Eurogastro, společné stravování a služby 
s.r.o., se sídlem Olomouc, Lafayetova 48/7, IČ: 28568028 (jako nájemcem) dne 1.9.2011. 
Předmětem smlouvy jsou movité věci umístěné v nebytových prostorách situovaných v 1 NP 
budovy č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I. - Město, občanská vybavenost, postavené na 
pozemku 5196 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory) za účelem poskytování služeb - zajištění 
celodenní stravy obyvatel předmětu nájmu a provoz bufetu v předmětu nájmu, včetně 
zabezpečení obědů pro zaměstnance Sociálních služeb města Přerova, p.o.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2014

3080/83/6/2014 Nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 510/2, p.č. 4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 510/2, ostatní plocha, o 
výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4957/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 
4979, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 4996/7, ostatní plocha, o výměře 1 
m2 vše  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností 
A.R.T. 247 Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dr. Skaláka 7, IČ 25838652 (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je umístění reklamního zařízení – city light vitrína o rozměru 1,91x1,35 m.
Roční nájemné bude činit celkem  27.864,00,- Kč, navýšené o příslušnou sazbu DPH -  (tj. 
6.966,- Kč/1ks/rok – 1.350,- Kč/m2 pohledové plochy/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 5 let.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku p.č. 510/2, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4957/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2, části 
pozemku p.č. 4979, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 4996/7, ostatní plocha, 
o výměře 1 m2 vše  v k.ú. Přerov za období od 21.8.2013 do data uzavření nájemní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků a pronajímatelem) a společností 
A.R.T. 247 Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dr. Skaláka 7, IČ 25838652 (jako uživatelem 
pozemků a nájemcem). Úhrada za užívání bude činit 27.864,00,- Kč/rok, navýšené                  
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o příslušnou sazbu DPH -  (tj. 6.966,- Kč/1ks/rok – 1.350,- Kč/m2 pohledové plochy/rok)1,-
Kč/m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

3081/83/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
část prostor v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  na část prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
2294/2, v k.ú. Přerov, (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 39, o výměře 20 m2, mezi statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a občanským sdružením Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, 
se sídlem Praha - Karlín, Křižíkova 20/12, IČ 49279319, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro činnost 
územní organizace  Přerov a jako klubovnu. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem 
hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2014

3082/83/9/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje vnitřní předpis č......./2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011, Organizační 
řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 
3/2012,  vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012 a vnitřního předpisu č. 
7/2013, a to  ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova na 
305,7 na dobu určitou s účinností do 1. 4. 2015.

3083/83/9/2014 Smlouva o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí pronájmu sportovního 
zařízení mezi společností Teplo Přerov a.s. zastoupené ředitelem Ing. Jaroslavem Klvačem a 
statutárním městem Přerovem zastoupeným primátorem Ing. Jiří Lajtochem.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: ihned
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3084/83/9/2014 Informace managera prevence kriminality statutárního města Přerova 
o možných dotačních projektech

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí,

2. schvaluje vypracování projektů prevence kriminality pro rok 2014:

1. Bezpečnostní mapa
2. Vytvoření pasivního náhledu Policie ČR Přerov do městského kamerového systému 

(MKDS) Městské policie Přerov včetně zobrazovacího zařízení
3. Rozšíření MKDS o 2 kamerové body vč. příslušenství

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: 12.2.2014

3085/83/9/2014 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2013 - nominace

Rada města Přerova po projednání:

1. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) 
následující osobnosti:

• Věru Kotasovou, za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění,

2. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2013 v oblasti umění
• přerovská kapela Arrhythmia, za vydání CD "Resuscitation"

3. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury     
v roce 2013 

• LOUTKOVÉ DIVADLO – „PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK“ (Tělocvičná jednota Sokol Přerov), 
za dlouhodobé udržování tradice loutkoherectví, pravidelné pořádání loutkohereckých 
festivalů,

4. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot v roce 2013

 kniha "Dějiny přerovského školství"

5. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje - osobnost roku 2013 v oblasti kultury
 Ivo Kolařík, za celoživotní aktivní budování tradice ochotnického divadla v Přerově

6. ukládá Kanceláři primátora zaslat schválené nominace odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu stanoveném vyhlašovatelem.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 27.1.2014
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3086/83/9/2014 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi 
Kulturními a informačními službami města Přerova a subjektem Markéta Třetinová, 750 02 Přerov,
Kabelíkova 2674/10, IČ 73949931- nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušné k 
části obce Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory ve 3. NP, místnost č. 9 o výměře 37,33 m2, které 
budou využívány jako učebna jazykové školy. Výše nájmu se stanovuje ve výši 250,00 Kč/m2/rok + 
DPH, služby spojené s nájmem budou vycházet z kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných 
nákladů.

V Přerově dne 8. 1. 2014

Ing. Jiří Lajtoch
        primátor města Přerova

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
      členka Rady města Přerova


