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USNESENÍ z 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. února 2014

3158/85/1/2014 Program 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. února 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. února 2014

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze Rady města 
Přerova.

3159/85/2/2014 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za 2. pololetí 2013

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené    
a samostatné působnosti na Magistrátu města Přerova za 2. pololetí 2013.

3160/85/2/2014 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 – 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 10. 2013 – 31. 12. 2013

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. 10. 2013 – 31. 12. 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. 10. 2013 – 31. 12. 2013 dle 
důvodové zprávy.

3161/85/3/2014 Rozpočtové opatření č. 3

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3722 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500119 –
Kompostárna a nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady)

18 880,0 + 400,0 19 280,0

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500278 –
Stavební úpravy ul. Kabelíkova –
parkování)

1 500,0 - 400,0 1 100,0
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3162/85/3/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 
14 060,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 17 575,00 Kč za paní M.D., nájemkyní bytové jednotky, v k.ú. 
Přerov, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním výše 
uvedeného bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2014

3163/85/3/2014 Schválení účetní závěrky ke 31.12.2012 příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí povinnosti zřizovatele vyplývající z vyhlášky        
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných jednotek vůči 
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Přerov.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ, Mgr. P. KAROLA, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 20.2.2014

3164/85/4/2014 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu     
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 30.000,- Kč M.Ch.,              
na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku  v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu 
rodinného domu v Přerově - Kozlovicích.

3165/85/4/2014 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova 2014-2020 - členství v Komisi strategického rozvoje a 
pracovních skupinách 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje složení Komise strategického rozvoje pro období 2014-2020 dle důvodové zprávy

2. bere na vědomí návrh členů do pracovních skupin dle důvodové zprávy s možností přizvání 
potřebných odborníků. Jmenovaní členové pracovních skupin mohou být v případě 
nepřítomnosti zastoupeni kompetentní osobou z téže organizace. Konečný počet a zaměření 
pracovních skupin, vč. personálního obsazení, budou upřesněny na prvním jednání Komise 
strategického rozvoje.
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3166/85/4/2014 Architektonicko-urbanistická soutěž "Prezentace archeologických 
nálezů v Přerově"

Rada města Přerova po projednání schvaluje soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže 
"Prezentace archeologických nálezů v Přerově"

3167/85/4/2014 Fasáda roku 2013 - jmenování soutěžní poroty

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 11.ročník soutěže "Fasáda roku "       
ve složení:
Michal Zácha, DiS. - náměstek primátora
Marie Hudečková - členka Zastupitelstva města
Bc. Ivana Kolářová - členka Komise pro cestovní ruch a kulturu
PhDr.Jiří Lapáček, zástupce odborné veřejnosti
Ing.arch.Klára Koryčanová - referent odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr

3168/85/4/2014 Integrované teritoriální investice - pověření ke zpracování ITI 
strategie

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o přípravě nového programovacího období 2014-2020 a čerpání 
dotací prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic (ITI), v součinnosti s městy 
Olomouc, Přerov, Prostějov

2. souhlasí, aby Statutární město Olomouc předložilo žádost o dotaci na zpracování strategie ITI 
do vyhlášené výzvy č. 2 operačního programu Technická pomoc.

3169/85/5/2014 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu -
dodatečné stavební práce“ - schválení výsledku zadávacího řízení           
a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče JOŠISTAV s.r.o., Žižkova 780/36, 683 23, Ivanovice na Hané, IČ 28302940, pro 
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče JAMASTAV MORAVIA s.r.o., Vojtěchov 11, 798 55, Hvozd, IČ 01586548, pro 
nesplnění zadávacích podmínek,

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
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„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče ENVIA systém s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž, IČ 29193401, pro 
nesplnění zadávacích podmínek,

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 veřejnou zakázku „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu -
dodatečné stavební práce“, která byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ 27769585,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,         
a společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, 
IČ 27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy U Tenisu - dodatečné stavební práce“, za předpokladu finančního krytí akce.

               
Cena za plnění bude činit 327 713,11 Kč bez DPH, tj. 396 532,91 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.

3170/85/5/2014 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy      
s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“, která byla předložena sdružením dodavatelů TESCO SW a.s., 
Tř. Kosmonautů 1288/1 Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 258 92 533 a Telefónica Czech 
Republic, a.s., Za Brumlovkou 226/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 601 93 336,

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a sdružením dodavatelů TESCO SW a.s., Tř. Kosmonautů 1288/1 Hodolany, 779 00 
Olomouc, IČ 258 92 533 a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 226/2, 140 22 
Praha 4 – Michle, IČ 601 93 336, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.

               
Cena za plnění bude činit 113.997.500,- Kč bez DPH, tj. 137.936.975,- 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.

3171/85/5/2014 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – úprava 
rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky             
na stavební práce „Kompostárna Přerov – Žeravice“ z důvodu doplnění položkového rozpočtu 
investiční akce odpovídající částce 320 600,-- Kč bez DPH, a to z původní předpokládané hodnoty 
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části 1. zakázky: 8 457 878,-- Kč bez DPH na 8 778 478,-- Kč bez DPH, za podmínky finančního 
krytí.  Celková předpokládaná hodnota veřejné  zakázky  bude  15 923 478,00 Kč bez DPH,               
19 267 408,40 Kč s DPH.

3172/85/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 6050/1,          
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 o výměře cca       
800 m2, v k.ú. Přerov.

3173/85/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 30), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 
Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 
bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez.č.o.), bytových a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova16), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, 
bytových jednotek  č. 1945/1, č. 1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových 
jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 
1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), 
včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu 
na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2, v k.ú. Přerov, včetně objektu 
bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov                   
( Kratochvílova bez č.o.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 
120/101, č. 120/102, č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), včetně s nimi souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. 
Přerov.
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3174/85/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22  
a části 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:

1. ruší usnesení č. 3076/83/6/2014 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 8.1.2014.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 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 do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc-Hodolany za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí 
nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc-Hodolany - 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 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

3175/85/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 2883/1, ost. plocha,             
o výměře 25 m2,v k.ú. Přerov mezi  statutárním městem Přerov jako pronajímatelem                
a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č.p. 240, Budovatelů 3, Přerov, IČ 
25889036 jako nájemcem. Účelem nájmu je  umístění  schodiště a nájezdové rampy               
na pozemku. Roční nájemné bude činit celkem 625,- Kč, tj. 25,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 2883/1, ost. 
plocha, o výměře 25 m2, v k.ú. Přerov za období od 12.4.2012 do data uzavření nájemní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemku a pronajímatelem         
a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č.p. 240, Budovatelů 3, Přerov,                
IČ 25889036, jako uživatelem a nájemcem. Úhrada za užívání bude činit 625,- Kč/rok, tj. 25,-  
Kč m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014



7

3176/85/6/2014 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov        
a společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,     
se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku 
č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 
dne 19.6.2012 a dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013, kterým se vypouští z předmětu nájmu zpětně ke dni 
20.12.2013 část pozemku p.č. 1537/1 (orná půda) o výměře 32 m2, část pozemku p.č. 1538/19 (orná 
půda) o výměře 1216 m2, část pozemku p.č. 1538/2 (ostatní plocha – skládka) o výměře 2224 m2          
a část pozemku p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře 1728 m2, vše v k.ú. Žeravice.

Dodatkem č. 10 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 3.120.967,- Kč/rok 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,          
ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné činit 3.090.234,- Kč/rok navýšených o DPH               
v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Obsahem dodatku č. 10 bude závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného 
za dobu od 20.12.2013 do 28.2.2014 ve výši 5.978,20 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

3177/85/6/2014 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
5.4.2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2,  na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 
50 m2, v  k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem           
a  Janem Iklem, místem podnikání Kopřivnice, Pionýrská 735/15,  IČ  75541220, jako 
nájemcem, ke dni 12.2.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 28.2.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku p.č. 2185/2, ostatní 
plocha, o výměře 50 m2, v  k.ú. Přerov.

3178/85/6/2014 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 24.7.2013 na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, ost. komunikace,        
o výměře 20 m2, v  k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem        
a Leonou Dokládalovou, místem podnikání Přerov I – Město, Sokolská 2781/2, IČ 73896799, jako 
nájemcem, ke dni 12.2.2014.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 28.2.2014

3179/85/6/2014 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor sloužících podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 243, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2185/1 v  k.ú. Přerov (kino Hvězda) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním prostor  sloužících podnikání v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 243, příslušném k části obce Přerov I - Město,  který je součástí pozemku   
p.č. 2185/1, v   k.ú.Přerov,    kino Hvězda, o výměře 180 m2 (pivnice) a o výměře 63,05 m2 (kavárna) 
a  společné plochy umožňující vstup do pronajatých prostor k užívání WC a příručního skladu              
o výměře 5,11 m2  do  podnájmu pro Vratislava Pospíšila, místem podnikání Vlkoš, Náves 42/9, IČ 
14623391, když nájemcem prostor sloužících podnikání je paní  Alena Kavalli, místem podnikání  
Přerov I - Město, gen. Štefánika 1992/8, IČ 63031817. Účelem podnájmu bude využití prostor jako 
pivnice a  kavárna.

3180/85/6/2014 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem                     
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov, jako vypůjčitelem. Soupis movitých věci jako předmětu výpůjčky je uveden v příloze 
důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014. Účelem 
výpůjčky je využití předmětu výpůjčky pro zabezpečení oslav pořádaných přednostně půjčitelem a v 
případě, že těchto movitých věcí nebude třeba k zajišťování oslav pořádaných půjčitelem,                     
k zajišťování oslav pořádaných jinými osobami.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

3181/85/7/2014 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov –
novela školského zákona 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prodloužení výkonu práce na vedoucím pracovním místě 
ředitele u níže uvedených ředitelů škol na dobu určitou od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2020 a vydání tomu 
odpovídajícího potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu, dle doporučeného postupu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. 01. 2012 č.j.: MSMT-900/2012-20 a  ze dne 27. 01. 2012 
č.j.: MSMT-2119/2012-20:

Mgr. Martin Černý, ředitel organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5,
Mgr. Ilona Bočinská, ředitelka organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové16,
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8,
Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel organizace Základní škola Přerov, Svisle 13,
Mgr. Jitka Berčíková, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po     
30. 04. 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 31.5.2014

3182/85/7/2014 Informace o vzdání se pracovního místa ředitele mateřské školy a 
příprava výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Přerov - Újezdec, 
Hlavní 61, příspěvková organizace paní Antonie Tomšíkové ke dni 31. 08. 2014,

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství připravit vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2014

3183/85/7/2014 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem - projednání 
výjimky 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřízených statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol 
lze naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou:

 Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, kde lze na 
odloučeném pracovišti Pod skalkou 13 3 třídy naplnit do počtu 26 dětí, na odloučeném pracovišti 
Vinary 2 třídy naplnit do počtu 28 dětí a na odloučeném pracovišti Čekyně 2 třídy naplnit do počtu 
28 dětí,

 Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 
naplnit 3 třídy do počtu 28 dětí,

 Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
 Mateřské školy Přerov, Komenského 25, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí       

ve třídě,
 Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí     

ve třídě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2014

2. schvaluje pro školní rok 2014/2015 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2014
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3184/85/7/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného   

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Meopta – optika, s.r.o., IČ: 47677023, 
se sídlem Kabelíkova 2682/1, Přerov I – Město, 750 02 Přerov jako dárcem a statutárním 
městem Přerovem jako obdarovaným. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí daru – finanční hotovosti ve výši 50.000,-Kč pro účely 
Projektu realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřizovaných statutárním 
městem Přerovem ve školním roce 2013/2014 – „Školy v přírodě“.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2014

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 12,6 + 50,0 62,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR POL rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy 2 253,0 + 50,0 2 303,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 40 123,9 + 50,0 40 173,9

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2014

3185/85/7/2014 Úprava platů ředitelů   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 03. 2014 úpravu příplatku za vedení 
ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 
Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2014
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3186/85/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (2+1), o ploše 54,61 m2, v domě č. p. 582, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/33, v k. ú. Přerov, 
Jaroslava Seiferta, č. o. 16 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.H., za 
nájemné ve výši 2 651,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností 
prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu panem 
J.D. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+2), o ploše 68,78 m2, v domě č. p. 2294, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 425, v k. ú. Přerov, Bartošova, 
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem S.S., za nájemné ve výši 3 004,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 54,46 m2, v domě č. p. 2602, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5739/3, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem R.Š., za nájemné ve výši 
2 645,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné            
za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 46,09 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní P.L., za nájemné ve výši 2 013,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+0), o ploše 36,32 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 2488, č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem J.D., za nájemné   
ve výši 1 337,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 34,11 m2, v domě č. p. 2088, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4009, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem S.Č., za nájemné ve výši 1 656,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností prodloužení,                   
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 10, (1+0), o ploše 
25,85 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném    
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7) s paní O.K., za nájemné ve výši 904 Kč/měsíc 
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(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 8. 2014  s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,81 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. 8), s paní Š.Š., za nájemné ve výši 
2 126,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné             
za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Kauce 
bude hrazena ve splátkách tak, že nejpozději bude uhrazena do 31. 8. 2014.

9. ruší usnesení 3048/82/8/2013 (bod č. 8 – Š.Š.) ze dne 11. 12. 2013.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Bartošova 22,            
s panem J.R.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Denisova 8, s paní A.O.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní H.O.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s paní B.Č.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní V.V.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní H.G.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014

3187/85/9/2014 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2013

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu za rok 
2013.

3188/85/9/2014 Program prevence kriminality na rok 2014 - projekty

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje finanční spoluúčast v projektu č. 1 v minimální výši 10% celkové částky,

2. schvaluje finanční spoluúčast v projektu č. 2 písm. a) na rozšíření MKDS o 1 kamerový bod  
v minimální výši 10% celkové částky,

3. schvaluje finanční spoluúčast v projektu č. 2 písm. b) na rozšíření MKDS o 1 kamerový bod   
v minimální výši 10% celkové částky,

4. schvaluje záměr financování stavebních prací za účelem napojení plánovaného kamerového 
bodu na budově Husova 17 na nejbližší optický uzel ve výši cca 198 000,- Kč s DPH (včetně 
18 000,- Kč na projektovou dokumentaci),
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5. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit vypořádání majetkoprávních 
vztahů potřebných pro realizaci projektu

6. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit projektovou přípravu                   
a následnou realizaci stavebních prací dle bodu 4, a to za podmínky finančního krytí,

7. schvaluje podání programu prevence kriminality na rok 2014

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI, Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 14.2.2014

8. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

143 238,3 + 783,0 144 021,3

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 780,4 + 783,0 10 563,4

3189/85/9/2014 Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 6.3.2014

V Přerově dne 12. února 2014

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                        Mgr. Josef Kulíšek
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova


