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ZÁPIS

z 86. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2014

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

6. Majetkoprávní záležitosti p. Zácha

7. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města,
tajemníka magistrátu města primátor

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. Petr Karola - vedoucí Odboru vnitřní správy
Mgr. Jana Hrubá - vedoucí odd. právního
Bc. Bohdana Kalincová - úsek veřejných zakázek
Bc. Margita Považanová - odd. dopravně správních agend
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí Odboru stavebního úřadu
Ing. Jiří Just - vedoucí odd. stavebního úřadu
Mgr. Omar Teriaki - ředitel MP
Ing. Jaroslav Klvač - ředitel Teplo Přerov, a.s.

E.  Hosté: plk. JUDr. Martin Lebduška - vedoucí Územního odboru Policie ČR
Ing. Jiří Kiml - společnost Unitender, s.r.o.

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 86. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 5. března 2014 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady města. 
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Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

3190/86/1/2014 Program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2014

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze Rady města 
Přerova

Na jednání Rady města Přerova byl přizván plk. JUDr. Martin Lebduška – vedoucí  Územního odboru 
Přerov a Mgr. Omar Teriaki – ředitel Městské policie.

Pan JUDr. Lebduška sdělil, že v roce 2013 v rámci vývoje kriminality v našem okrese byla věnovaná
zvýšená pozornost ze strany policie přetrvávající trestné činnosti, mezi kterou se řadí zejména 
majetková trestná činnost. Svůj podíl na páchání trestné činnosti mají také děti a mládež do 18 let, 
narůstá agresivita a brutalita závažných trestných činů dětí, závislost mládeže na alkoholu a drogách. 
K nejzávažnější násilné trestné činnosti se řadí vraždy a loupeže. V roce 2013 na Přerovsku policisté 
řešili 2 případy trestných činů vraždy. Došlo k poklesu úmrtí při dopravních nehodách, dramaticky se 
zvyšuje přítomnost jiných návykových látek než alkoholu u řidičů. Policie ČR se zabývá také 
podvodným jednáním spáchaným prostřednictvím internetových obchodů a bazarů. Zvyšuje se počet 
případů okradených seniorů, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin a stávají se terčem pro 
nejrůznější podvodníky a zloděje. 
Pan plk. JUDr. Lebduška poděkoval za spolupráci s Městskou policií.

Z jednání Rady města Přerova odešel plk. JUDr. Lebduška a Mgr. Teriaki.

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ   USNESENÍ,  IFNORMACE  Z  KOMISÍ

Nejsou předlohy.
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3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

3191/86/3/2014 Rozpočtové opatření č. 4

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen a nehlasuje.

3192/86/3/2014 Změna vnitřního předpisu č. 01/2013 – Pokutové bloky

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

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ... /2014, kterým se mění Vnitřní předpis 
č. 01/2013 – Pokutové bloky.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.3.2014

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen a nehlasuje.

3193/86/3/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
schválit upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená 
s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 70 495,00 Kč za 
panem P.P.  a paní R.P., bývalými nájemci bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov, posledně nám známým bytem Přerov. Z dlužné 
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částky 70 495,00 Kč činí 5 283,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 64 612,00 Kč dluh na 
poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 600,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

VARIANTA   II.:
neschválit  upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 70 495,00 
Kč za panem P.P. a paní R.P., bývalými nájemci bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov, posledně nám známým bytem Přerov.             
Z dlužné částky 70 495,00 Kč činí 5 283,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 64 612,00 Kč
dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 600,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen            
a nehlasuje.

3194/86/3/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA   I.:
schválit upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená 
s užíváním bytů, poplatku z prodlení, zaplacených soudních nákladů a nákladů provedení výkonu 
rozhodnutí vyklizením bytu v celkové výši 370 436,50 Kč za panem J.D., který se váže k bytové 
jednotce v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov,
dále k bytové jednotce v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku        
v k.ú. Přerov a k bytové jednotce v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku v k.ú. Přerov, kterou bez právního důvodu užíval. Z dlužné částky 370 436,50 Kč činí         
68 882,00 Kč dluh  na nájemném a zálohách na služby, 291 978,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k 
datu 28.04.2014, 4 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 4 616,50 Kč na nákladech 
provedeného výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

VARIANTA   II.:
neschválit upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytů, poplatku z prodlení, zaplacených soudních nákladů a nákladů provedení 
výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v celkové výši 370 436,50 Kč za panem J.D., který se váže k bytové 
jednotce v objektu k bydlení , příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. v k.ú. Přerov 
,dále k bytové jednotce v objektu k bydlení , příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v 
k.ú. Přerov a k bytové jednotce v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město,   na 
pozemku v k.ú. Přerov, kterou bez právního důvodu užíval. Z dlužné částky 370 436,50 Kč činí         
68 882,00 Kč dluh  na nájemném a zálohách na služby, 291 978,00 Kč dluh na poplatku z prodlení       
k datu 28.04.2014, 4 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 4 616,50 Kč na nákladech 
provedeného výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen            
a nehlasuje.
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3195/86/3/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
schválit upuštění     od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši            
484 899,00 Kč za manžely A.M.  a    E.M., bývalými nájemci bytové jednotky v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov, posledně nám známým bytem 
Přerov. Z dlužné částky 484 899,00 Kč činí 37 551,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 
445 468,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 1 880,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích.

VARIANTA   II.:
neschválit upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši             
484 899,00 Kč za manžely A.M.  a   E.M., bývalými nájemci bytové jednotky v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov, posledně nám známým bytem 
Přerov. Z dlužné částky 484 899,00 Kč činí 37 551,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby,    
445 468,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 1 880,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen            
a nehlasuje.

Paní Sedláčková informovala o stavu finančních prostředků ke dni 28.02.2014:

Celkem finančních prostředků                               14.815.979,10 Kč                                                                                          
z toho – uloženo                                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy
spořící účet – UniCredit Bank, a. s.                     25.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % p. a.  
spořící účet – ČSOB, a. s.                    29.000.000,00 Kč – úrok 0,90 % p. a. 
depozitní účet – Sberbank CZ, a. s.           10.000.000,00 Kč – úrok 0,70 % p. a.
vkladový účet u J&T Bank                       10.000.000,00 Kč – úrok 1,85 % p. a.
K dispozici na účtech 28.02.2014                                  139.814.479,10 Kč   
                   
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce:
Čerpání k datu 28.02.2014                                                 1.713.447,57 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková.
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4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

3196/86/4/2014 Vysokorychlostní trať v okolí Přerova

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o záměru vedení vysokorychlostní trati 
v okolí Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3197/86/4/2014 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na 
budovách ZŠ B.Němcové 16 a ZŠ Za mlýnem 1 v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje prominutí pohledávky ve výši 20 000,- Kč, která představuje zbývající část smluvní pokuty 
v celkové výši 43 230,- Kč vyčíslené statutárním městem Přerovem jakožto objednatelem z důvodu 
nedodržení termínu předání části díla a uplatněné vůči společnosti M&B eProjekce, s. r. o., IČ 
29453968, se sídlem Přerov, Čechova 106/2a, jakožto zhotoviteli, na základě dohody o ukončení 
smlouvy o dílo (č. SML/180/2013) uzavřené mezi oběma stranami dne 9.1.2014.

VARIANTA   II.:
neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 20 000,- Kč, která představuje zbývající část smluvní pokuty 
v celkové výši 43 230,- Kč vyčíslené statutárním městem Přerovem jakožto objednatelem z důvodu 
nedodržení termínu předání části díla a uplatněné vůči společnosti M&B eProjekce, s. r. o.,                
IČ 29453968, se sídlem Přerov, Čechova 106/2a, jakožto zhotoviteli, na základě dohody o ukončení 
smlouvy o dílo (č. SML/180/2013) uzavřené mezi oběma stranami dne 9.1.2014.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.
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3198/86/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “SEK – propojení objektů VST              
v Přerově“

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení řízení o výjimce 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 “SEK – propojení 
objektů VST v Přerově“, situovanou na pozemcích v katastrálním území Přerov a Předmostí (dle 
důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

5. VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

3199/86/5/2014 Veřejná zakázka „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova" - schválení 
zahájení zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Pojištění nemovitého             
a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“, v otevřeném řízení, 
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů,

2. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci dle příloh č. 1 a 2,

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Pavel Stoklasa MMPr Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr

Lenka Mikešová MMPr Milan Rytíř MMPr
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Mgr. Martina Švestková MMPr Mgr. Petr Karola MMPr

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Michal Zácha náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora

Ing. Jiří Lajtoch primátor Mgr. Šárka Krákorová 
Pajůrková 

členka Rady města 
Přerova

Mgr. Petr Karola MMPr Mgr. Jana Hrubá MMPr

Milan Rytíř MMPr Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr

Mgr. Veronika 
Stejskalová

MMPr Mgr. Pavel Stoklasa MMPr

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Na základě diskuse byli v bodě 4) usnesení navrženi do komise pro otevírání obálek:
členové komise:                                      náhradníci komise:
Mgr. Pavel Stoklasa Mgr. Zdeněk Vojtášek
Lenka Mikešová Milan Rytíř
Mgr. Martina Švestková Mgr. Petr Karola

V bodě 5) usnesení byli navrženi do komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek:
členové komise:                                      náhradníci komise:
Michal Zácha Mgr. Josef Kulíšek
Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Petr Karola Mgr. Jana Hrubá
Milan Rytíř Mgr. Zdeněk Vojtášek
Mgr. Veronika Stejskalová Mgr. Pavel Stoklasa

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3200/86/5/2014 Veřejné zakázky „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a 
Úprava prostoru před pasáží“ a „Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7“–
schválení uzavření příkazních smluv k zastoupení zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem,            
a společností JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825, jako příkazníkem. 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 
zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Úprava prostoru kolem kašny                 
u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“. Cena za plnění bude činit 45 000,- Kč.

2. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem,            
a společností JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825, jako příkazníkem. 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 
zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7“. 
Cena za plnění bude činit 45 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3201/86/5/2014 „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“ schválení 
zahájení zadávacího řízení

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Oprava místní 
komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu             
s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů,

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, závod Brno, Tovární 
5, PSČ 620 00 Brno

608 38 744

2. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01 623 60 213

3. PORR  a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 - Nové město, PSČ 110 
00, závod 6-Morava, Skály 870, PSČ 763 62, Tlumačov

430 05 560

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, Jahodová 60, PSČ 620 00, Brno

480 35 599

5. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Zlín, Louky 330, 452 74 924



11

PSČ 763 02 Zlín

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

607 75 530

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Čestmír Hlavinka
člen Rady města Přerova Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova 

Ing. Zdeněk Dostál
MMPr Jan Jüttner Komise ROZ, předseda

Ladislav Mlčák
zastupitel města Přerova Martin Zdráhal Komise ROZ, člen

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Michal Zácha náměstek primátora Ing. Michal Špalek člen Rady města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal
člen Rady města Přerova Mgr. Šárka Krákorová 

Pajůrková 
členka Rady města 
Přerova 

Ing. Karel Kuchař
projektant Ing. Iva Podhorná projektant 

Ing. Jiří Draška
Komise ROZ, člen Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen

Ing. Bohumír Střelec
předseda místní části 
Čekyně

Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Na základě diskuse byly navrženy v bodě 3) usnesení tyto společnosti:
STRABAG a.s.
KARETA s.r.o.
PORR  a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
EUROVIA CS a.s.,
SATES MORAVA spol. s r.o.,

V bodě 4) usnesení byli navrženi do komise pro otevírání obálek:
členové komise náhradníci komise
Čestmír Hlavinka Bc. Václav Zatloukal
Ing. Zdeněk Dostál Jan Jüttner
Ladislav Mlčák Martin Zdráhal
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V bodě 5) usnesení byli navrženi do komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek – hodnotící komise ve složení:
členové komise náhradníci komise
Michal Zácha Ing. Michal Špalek
Ing. Tomáš Dostal Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Ing. Karel Kuchař Ing. Iva Podhorná
Ing. Jiří Draška Ing. Dan Hos
Ing. Bohumír Střelec Ing. Josef Bittner

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3202/86/5/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“– schválení uzavření příkazní 
smlouvy k zastoupení zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Příkazní smlouvy (dle Přílohy č.1) mezi 
statutárním městem Přerov, jako příkazcem, a společností JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.,     
se sídlem Půtova 1219/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825, jako příkazníkem. 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 zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu“; užší řízení.
Cena za plnění bude činit 30 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní:
Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního
Bc. Bohdana Kalincová – úsek veřejných zakázek
Bc. Margita Považanová – oddělení dopravně správních agend
Ing. Jiří Kiml – společnost Unitender, s.r.o.

3203/86/5/2014 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – projednání žádosti společnosti Dopravní a logistická 
společnost s.r.o. o projednání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 
dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA   I.
schvaluje zavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, v platném znění mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a společností 
Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ: 283 60 311, se sídlem Přerov, U Žebračky 3042/18a, PSČ 
750 02, jako dopravcem, jehož předmětem je změna formulace vysvětlivky CDV (cena dopravního 
výkonu) obsažené v čl. XII. odst. 8 citované smlouvy, kdy 

se text:
CDV znamená reálnou cenu dopravního výkonu za příslušné období v Kč/km, stanovenou v souladu 
s přílohou č. 7 Smlouvy nebo přepočtenou dle čl. XI odst. 7 Smlouvy

nahrazuje textem:
CDV znamená reálnou cenu dopravního výkonu za příslušné období v Kč/km, stanovenou v souladu 
s přílohou č. 7 do 31.12.2014 resp. do doby první úpravy ceny dopravního výkonu postupem dle čl. XI. 
odst. 7.1 a násl. Smlouvy a od 1.1.2015 resp. od provedení první úpravy ceny dopravního výkonu       
se jedná o reálnou cenu dopravního výkonu přepočtenou dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy. 

Změna formulace znamená navýšení celkové ceny zakázky o cca 110 mil. Kč. 
Znění Dodatku č.1 je součástí Přílohy č.1 této předlohy.

VARIANTA   II.:
neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, v platném znění mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a společností 
Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ: 283 60 311, se sídlem Přerov, U Žebračky 3042/18a, PSČ 
750 02, jako dopravcem, jehož předmětem je změna formulace vysvětlivky CDV (cena dopravního 
výkonu) obsažené v čl. XII. odst. 8 citované smlouvy, kdy 

se text:
CDV znamená reálnou cenu dopravního výkonu za příslušné období v Kč/km, stanovenou v souladu 
s přílohou č. 7 Smlouvy nebo přepočtenou dle čl. XI odst. 7 Smlouvy

nahrazuje textem:
CDV znamená reálnou cenu dopravního výkonu za příslušné období v Kč/km, stanovenou v souladu 
s přílohou č. 7 do 31.12.2014 resp. do doby první úpravy ceny dopravního výkonu postupem dle čl. 
XI. odst. 7.1 a násl. Smlouvy a od 1.1.2015 resp. od provedení první úpravy ceny dopravního výkonu 
se jedná o reálnou cenu dopravního výkonu přepočtenou dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy. 

Změna formulace znamená navýšení celkové ceny zakázky o cca 110 mil. Kč. 
Znění Dodatku č.1 je součástí Přílohy č.1 této předlohy.

Předkladatelé materiálu Ing. Jiří Lajtoch a Mgr. Josef Kulíšek doporučili variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Karola, Mgr. Hrubá, Bc. Kalincová, Bc. Považanová,      
Ing. Kiml.
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9.  RŮZNÉ

3237/86/9/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání 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, č. 21/2011, č. 26/2011, č. 3/2012, č. 5/2012, č. 7/2012,           
č. 12/2012, č. 24/2012, č. 25/2012, č. 7/2013, č. 1/2014 a č. 3/2014, a to ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr z důvodu 
pracovního jednání.

PŘESTÁVKA  10.15 – 10.25 hodin

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku 
a komunálních služeb a Bc. Miloslav Dohnal – vedoucí oddělení majetkoprávního.

3204/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  4514/2, zahrada, o výměře        
71 m2, části pozemku p.č. 4516,  ost. plocha o výměře cca 50 m2 a části pozemku  p.č.  4394/1, ost. 
plocha, o výměře  cca 30 m2 , vše v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3205/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č.  1783/2, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 205 m2 a pozemku  p.č. 1783/5, trvalý travní porost, o výměře     
238 m2, oba v k.ú. Přerov

2. schvaluje nájem pozemku p.č. 1783/2 , zast. plocha a nádvoří, o výměře 205 m2  a pozemku 
p.č. 1783/5, trvalý travní porost, o výměře 238 m2, oba v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3206/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova pozemku p.č. 34 za pozemek p.č. 1027/1,    
v k.ú. Újezdec u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 
1027/1, orná půda, o výměře 3814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví manželů S.  za část 
pozemku p.č. 34, zahrada, o výměře cca 1000  m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen a nehlasuje.

3207/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 805/3 v k.ú.  
Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  pacht části pozemku 
p.č.  805/3, trvalý travní porost,  o výměře 200 m2 v k.ú. Dluhonice.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen a nehlasuje.
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3208/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 863, zahrada, o výměře         
517  m2, v k.ú. Újezdec u Přerova  a  vyhlášení výběrového řízení  na úplatný převod  pozemku          
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,  na internetových 
stránkách statutárního města Přerova a tisku Přerovské listy.  
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2000,- Kč, navýšený o příslušnou sazbu 
DPH.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Dvorský Ph.D. a primátor Ing. Lajtoch nepřítomni a nehlasují.

3209/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 830/2, zast.plocha a nádvoří, o výměře      
339 m2,  v k.ú. Újezdec u Přerova.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Dvorský Ph.D. a primátor Ing. Lajtoch nepřítomni a nehlasují.

3210/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 124/102 
v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na  pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – snížení výše 
nájemného z nebytové jednotky č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na   pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov,  (galerie Kratochvílova 
22) o celkové výměře 84,7 m2 na základě nájemní smlouvy ze dne 2.6.2010, ve znění dodatků č. 1      
ze dne 20.10.2010 a č. 2 ze dne 14.12.2012.



17

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3211/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 
sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 34,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem tohoto prostoru 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 Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3212/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru občanské 
vybavenosti č.p. 184, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,     
na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – rozšíření předmětu 
výpůjčky o prostor  o výměře 14 m2 v objektu občanské vybavenosti  č.p. 184, příslušném k části obce 
Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416,  v k.ú. Žeravice,  (Pod lesem 184/48, 
bývalá MŠ) o celkové výměře 225,50 m2  na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15.3.2007, ve znění 
dodatku č. 1 ze 16.5.2007.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3213/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova –bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 3003/82/6/2013  přijaté na  82. schůze Rady města Přerova  konané dne 
11.12.2013

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků p.č. 4717/23, ost. 
plocha. o výměře 309 m2 a p.č. 4717/31, ost. plocha, o výměře 83 m2 , vše v k.ú. Přerov,           
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem             
do hospodaření  Střední školy zemědělská Přerov, Osmek 47 za podmínky že současně bude 
realizováno bezúplatné nabytí pozemku p.č.6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2 v k.ú. Přerov 
z vlastnictví Olomouckého kraje,  s právem  hospodaření Střední zemědělská škola Přerov, 
Osmek 47,  do vlastnictví  statutárního města Přerova, IČ 00301825.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3214/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova převod nemovitých věcí z 
vlastnictví  statutárního města Přerov -  části pozemku   p.č. 2554/3 v 
k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova   
části pozemku  p.č. 2554/3, zahrada, o výměře cca 400 m2 v  k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3215/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí - pozemku  
p.č. 2639/6 a části pozemku p.č. 2639/14 v k.ú. Přerov a převod  
nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  
p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, 
p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 2637/12 vše          
v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu  pozemku p.č. 2639/6, zastavěná plocha              
a nádvoří,  o výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 2639/1,  ostatní plocha, o výměře 178 m2 vše 
v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy  ze dne 30.6.2003 mezi statutárním 
městem Přerov jako  pronajímatelem a  I.K.  jako nájemcem.  Nájem bude skončen dohodu ke 
dni 31.3.2014.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem pozemku p.č. 2639/6, zastavěná plocha   
a nádvoří,  o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 2639/14, ostatní plocha,  o výměře 159 m2 v k.ú. 
Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 2639/4,  zastavěná 
plocha a nádvoří,  o výměře 21 m2, p.č. 2639/5, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 19 m2, 
p.č. 2639/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,  p.č. 2639/7, zastavěná plocha           
a nádvoří, o výměře 19 m2, p.č. 2639/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,  p.č. 
2639/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, p.č. 2639/10, zastavěná plocha a nádvoří 
, o výměře 19 m2, p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,  p.č. 2639/14,  
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 159 m2,  p.č. 2637/11, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře  5 m2, p.č. 2637/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3216/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 
5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 
6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
směny nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, ovocný sad, 
o výměře 6.728 m2, p.č. 5809/2, ovocný sad, o výměře 1.811 m2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků 
p.č. 4096/1, ost. plocha, o výměře 146 m2, p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 63 m2, p.č. 6587, ost. 
plocha, o výměře 1.887 m2, p.č. 6589, ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Pragometal Moravia s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3217/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova, spoluvlastnického podílu 
pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.



20

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu k id. 808/7374 
pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3218/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - prostor sloužících podnikání  v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části 
obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor 
sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C, v rozsahu dle přílohy č. 1, 
v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov,  o celkové výměře 229,48 m2.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3219/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –
pozemků části pozemku p.č. 819 v k.ú. Kozlovice u Přerova za 
pozemky p.č. 588/8, p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku 
p.č. 819, orná půda, o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního 
města Přerova za pozemky p.č. 588/8, ostatní plocha, o výměře 2909 m2 a p.č. 590/12, lesní pozemek, 
o výměře 258 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana S.J.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3220/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod části pozemku 
p.č. 5024 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu 
č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha – silnice) o výměře 43 m2 

v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3221/86/6/2014 Zavedení systému odděleného sběru a svozu bioodpadu od občanů 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek a pan Michal 
Zácha a člen Rady města Přerova pan Bc. Václav Zatloukal.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o přípravě zavedení systému odděleného sběru a svozu bioodpadu 
od občanů.

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení projektových řízení a správy 
dotací ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb,  TSMPr a Odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí připravit žádost o dotaci na projekt "Přerov – systém 
pro separaci a svoz BRKO" v případě vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o dotace           
z Operačního programu životní prostředí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

3. schvaluje

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210   Změna stavu krátkodobých
  prostředků na bank. účtech

143 466,3 + 900,0 144 366,3

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

522   Komunální služby 98 257,6 + 900,0
- 900,0

98 257,6

3722 520   Sběr a svoz komunálních odpadů 100,0 + 900,0 1 000,0

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Jaroslav Klvač – ředitel Teplo Přerov, a.s.

3222/86/6/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit neschválit úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví  statutárního města Přerova do vlastnictví, společného jmění manželů Z.  a Ing. P.G. -
části pozemků  p.č. 4316/3, ost. plocha, p.č. 4319, zast. plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 
5792-125/2013 označené jako pozemek p.č. 4319/2, ost. plocha,      o výměře 56 m2, za cenu v místě a 
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 61.600,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 4319, zast. 
plocha,  o výměře 49 m2, v k.ú. Přerov, za období od 1.6.2012 do 31.10.2013 mezi 
statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemku a pronajímatelem a Teplem Přerov, 
a.s., se sídlem Blahoslavova 7, Přerov, IČ 25391453, jako uživatelem  a nájemcem. Úhrada za 
užívání bude činit 14.450,- Kč.

Na základě diskuse bylo navrženo bod 2) usnesení stáhnout.
Mgr. Kulíšek dal protinávrh bodu 1) usnesení: Rada města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí.
Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

3223/86/6/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části 
pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 
4.2.2013.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  části pozemku   p.č. 621, orná 
půda, dle geometrického plánu č. 1085-98/2012 označenou jako pozemek p.č. 621/4, orná 
půda, o výměře  624 m2, v  k.ú. Předmostí,  ve vlastnictví statutárního města Přerova  za část 
pozemku p.č. 25/1, orná půda,  dle geometrického plánu č. 225-181/2013 označenou jako 
pozemek p.č. 25/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  283  m2, v k.ú. Popovice    
u Přerova, ve vlastnictví A.O., s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí  ve výši 
172.300,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3224/86/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 
p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
19.12.2013 na část prostor sloužících podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném     
k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká
Dlážka 46) o výměře 129,06 m2 uzavřené mezi  statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Josefem Venským, místem podnikání Přerov X - Popovice, Hanácká 70/28, 
IČ 48822612, jako nájemcem,  ke dni 31.3.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání  v objektu jiná 
stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 
4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2 uzavřené mezi  statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností VELUTOX s.r.o., se sídlem Přerov X -
Popovice, Hanácká 70/28, IČ 02479575, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 103.248,-Kč/rok (bez 
DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok (dle nabídky nájemce). Účelem nájmu bude využití prostoru jako 
rychlé občerstvení a prodej keramiky. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3225/86/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
rodinného domu  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)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
5.2.2014 na rodinný dům č.p. 228,   příslušný  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., jako nájemcem.
Dodatek č. 1 se týká rozšíření doby užívání předmětu nájmu dle čl. V odst 2 smlouvy.  Původní doba 
užívání předmětu nájmu - středa a sobota, v době od 16 h do 20h se rozšíří o dobu užívání předmětu 
nájmu ve dnech pátek od 17 h do 22 h, sobota od 9 h do 22 h a neděle od 14 h do 20 h.
Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
Termín: 31.3.2014

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3226/86/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor sloužících podnikání 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)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
6.4.2011 na prostory sloužící podnikání 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)               
o výměře 14,30 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Davidem Dopitou, 
místem podnikání Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 87/7, IČ 76478572, jako nájemcem.
Dodatek č. 1 se týká:
1. rozšíření předmětu nájmu. Původní předmět nájmu - místnost č. 28 o výměře 14,30 m2 se 

rozšíří o místnost č. 27 o výměře 13,8 m2, tj. celkem 28,1 m2. 
2. zvýšení výše nájemného. Původní výše nájemného - 14.300,-Kč/rok (1.000,-Kč/m2/rok dle 

vnitřního předpisu č. 7/09) se zvýší na novou výši nájemného - 28.100,-Kč/rok (1.000,-
Kč/m2/rok dle vnitřního předpisu č. 7/09).

3. zvýšení nákladů za spotřebované energie (paušály). Původní náklady ve výši 16.291,68Kč/rok 
včetně DPH se navýší na novou částku 32.886,54Kč/rok včetně DPH.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3227/86/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova -
části 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)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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  Chemoprojektu) - místnosti č. S 9 (suterén)  o celkové výměře 28,9 m2

mezi statutárním městem Přerov, jako  půjčitelem a V.P.,  jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou, do 30.4.2014.  Účelem výpůjčky bude využití prostoru jako zkušebna 
pro  hudební skupinu SYNKOPA. Náklady na spotřebované energie  nebudou vypůjčitelem hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

3228/86/6/2014 Souhlas statutárního města Přerova s podnájmem částí prostor 
sloužících podnikání v objektu k bydlení č.p. 715, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4728/1 v k.ú. 
Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části prostor sloužících podnikání o výměře 
58,76 m2 v objektu k bydlení č.p. 715, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 4728/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 128 m2 v k.ú. Přerov, do podnájmu 
společnosti HANES s.r.o., IČ 26131919, se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha 5, přičemž 
nájemcem objektu k bydlení č.p. 715, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 4728/ v k.ú. Přerov, je společnost Technické služby města Přerova, s.r.o.,               
IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov. 
Účelem podnájmu bude užívání předmětu podnájmu jako skladových a provozních prostor 
podnájemce.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3229/86/6/2014 Změna vnitřního předpisu č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního předpisu        
č. 2/11 a Vnitřního předpisu 7/11

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č. ......./2014, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 7/09 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova             
a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/11            
a Vnitřního předpisu 7/11, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností od 10.3.2014.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3230/86/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 22 bytových jednotek 
formou veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej dvou bytových jednotek v objektu k bydlení 

č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 
2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                              spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                      objektu k bydlení a pozemku
2468/1                                         5035/122985
2470/1                                         5018/122985

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 2551/3 v objektu              
k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov              
a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov      
ve výši 611/17144.

3. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej čtyř bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520,příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov a příslušného spoluvlastnického 
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podílu na zastavěném pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to  

                                                           spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                      objektu k bydlení a pozemku
2520/2                                         5720/138743
2519/4                                         5385/138743
2519/5                                       5563/138743
2519/6                                       5346/138743

4. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 49/14 v objektu k bydlení 
č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov 
(Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov 
a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov ve 
výši 5277/77136.

5. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej dvou bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 
(Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 
a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov, které 
k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       objektu k bydlení a pozemku
629/1                                           4511/76986
629/15                                         5200/76986

6. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej tří bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí 
Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov, které        
k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                           spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       objektu k bydlení a pozemku
1963/12                                        5847/185721
1963/17                                        5618/185721
1963/18                                        7722/185721

7. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2178/2 v objektu k bydlení 
č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 2) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov 
a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3673 v k.ú. Přerov, ve výši 
7151/148496.

8. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodeje dvou bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
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2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                           spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

9. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodeje dvou bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                           spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/6                                          5505/132855
2532/1                                          5576/132855

10. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2382/5 v objektu k bydlení 
č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. 
Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov 
a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3670 v k.ú. Přerov, ve výši 
4835/81003.

11. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2698/17 v objektu               
k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov a příslušného spoluvlastnického podílu na 
zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844.

12. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodeje dvou bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov a příslušného 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
bytových jednotek náleží, a to  

                                                           spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2600/1                                          5150/173777
2600/4                                          5125/173777

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3231/86/6/2014 Výše skladného za umístění věcí po exekuci

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výši skladného za jednu kóji umístěnou v objektu č.p. 
1268 , příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6749/5 v k.ú. Přerov (U výstaviště 
16) ve výši 223,- Kč/ měsíc.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA  12.00 – 12.10 hodin.

7.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

3232/86/7/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného   

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Teplo Přerov, a.s., IČ: 25391453, se 
sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov jako dárcem a statutárním 
městem Přerovem jako obdarovaným. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí daru – finanční hotovosti ve výši 40.000,-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: 31.3.2014

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Dalkia Česká republika, a.s.,              
IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava jako dárcem        
a statutárním městem Přerovem jako obdarovaným. Předmětem této smlouvy je poskytnutí 
daru – finanční hotovosti ve výši 30.000,-Kč pro účely Projektu realizace zotavovacích pobytů 
pro žáky základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 
2013/2014 – „Školy v přírodě“.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2014

3. 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 62,6 + 70,0 132,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3113 611 Základní školy (zotavovací pobyty) 2 303,0 + 70,0 2 373,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 40 210,8 + 70,0 40 280,8

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3233/86/7/2014 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní 
stravování  

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí projekt „Dietní stravování“, 
který bude od 01. 05. 2014 realizovat Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova zajistit financování 
zvýšených nákladů Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 na nákup 
termokazet pro přepravu dietní stravy a na dopravu (rozvoz) dietní stravy na jednotlivé školy 
na území statutárního města Přerova, a to z rozpočtu statutárního města Přerova v souhrnné 
výši 350.000,-Kč.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.4.2014

3. ukládá Oddělení školství a mládeže Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova v průběhu měsíce března 2014 zrealizovat dotazníkové šetření pro rodiče dětí a žáků 
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navštěvujících mateřské a základní školy na území statutárního města Přerova, za účelem 
zjištění skutečných počtů zájemců o nabízené druhy dietního stravování.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2014

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

3234/86/8/2014 Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům 
seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na Zámečku 
Rokytnice, p.o.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 48.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ: 61985872, se sídlem Tovačov, 
Nádražní č.p. 94, PSČ 751 01 Tovačov, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelům, dle důvodové zprávy, v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, IČ: 75004381, se 
sídlem Náměšť na Hané, Komenského č.p. 291, PSČ 783 44 Náměšť na Hané, na provoz 
pobytové sociální  služby poskytované uživatelce, dle důvodové zprávy, v domově pro 
seniory.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ: 61985911, se sídlem Rokytnice, 
č.p. 1, PSČ 751 04 Rokytnice, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům, 
dle důvodové zprávy, v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3235/86/8/2014 Stanovení výše finančních příspěvků pro obce, jejichž občané žádají     
o umístění do některého zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají               
o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova pro seniory v Přerově, 
jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb pro rok 2014.

2. bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají               
o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. do domů zvláštního určení -
domů s pečovatelskou službou, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb pro 
rok 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.4.2014

Při hlasování bylo pro 9, pan Zácha a Ing. Čermák nepřítomni a nehlasují.

3236/86/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 68,38 m2, v domě č. p. 608, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova,    
č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1, s paní Ž.H., za nájemné ve výši 3 319,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do   30. 9. 2014 s možností prodloužení, za 
podmínky pravidelné měsíční úhrady dluhu na poplatku z prodlení za pozdní platbu nájmu 
vůči statutárnímu městu Přerov ve výši 1000,- Kč. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+kk), o ploše 52,40 m2, v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, Nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní V.R., za nájemné ve výši     
2 408,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 9. 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 55,20 m2, v domě č. p. 2529, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1422, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 
IV, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.T., za nájemné ve výši            
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2 679,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 70,69 m2, v domě č. p. 740, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 914, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní P.K., za nájemné ve výši 3 431,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 9. 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.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+0), o ploše 57,81 m2, v domě č. p. 1259, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 987, v k. ú. Přerov, Tovačovská 
1259 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní R.H., za nájemné ve výši 2 526,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 34,00 m2, v domě č. p. 496, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní J.P., za nájemné ve výši 
1 650,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky postupného splácení dluhů vůči městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (1+1), o ploše 50,28 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 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní N.Č., za nájemné ve výši 1 877,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení, za 
podmínky postupného splácení dluhů vůči městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (3+2), o ploše 70,45 m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní E.S., za nájemné ve výši 3 420,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do   30. 9. 2014 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu paní Š.P. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upraveného 
pro bydlení zdravotně postižených osob - bezbariérového bytu č. 6, (1+1), o ploše 50,23m2      
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č.3456, v k.ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9) s panem L.V., za nájemné ve výši 1 758 Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30.9.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 42, (1+1), o ploše 
43,53 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném      
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k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č.481,482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní F.D., za nájemné ve výši 1 523 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 30.9.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (3+1), o ploše 82,45 m2, v domě č. p. 1308, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/67, v k. ú. Přerov, 
Trávník, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní M.K., za nájemné ve 
výši 3 114,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+1), o ploše 28,77 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s panem T.K., za nájemné ve 
výši 1 396,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 28,39 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem M.Z., za nájemné ve 
výši 1 378,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+1), o ploše 27,73 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s panem L.C., za nájemné ve 
výši 1 346,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 44,39 m2, v domě č. p. 2641, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2487/10, v k. ú. Přerov, 
Purkyňova, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s paní Y.Č., za nájemné ve 
výši 1 677,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+0), o ploše 35,84 m2, v domě č. p. 2501, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2501, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 
I, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16), s paní K.T., za nájemné ve výši           
1 451,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 16, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, nám. Fr. Rasche7, s paní M.B.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní D.G.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní S.P.
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20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 1828/26,  
s panem A.H.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1829/28, 
s paní A.M.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení č. 11 v Přerově, v DPS Jižní čtvrť I/25, s manželi K.

23. neschvaluje neschválit uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť 
upravený pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob, č. 6 v Přerově, DPS Fügnerova 1,        
s paní J.B.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        
s panem P.H.

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,       
s paní N.P.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
Termín: 30.4.2014

Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha nepřítomen a nehlasuje.

9.  RŮZNÉ

3238/86/9/2014 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností za 
rok 2013

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora na úseku 
petic a stížností za rok 2013.
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

3239/86/9/2014 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova v materiálech 
regionálních deníků Vydavatelství Vltava – Labe Press, převážně v Olomouckém a Zlínském kraji.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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3240/86/9/2014 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření krátkodobé nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor, velkého sálu 
Klubu Teplo Přerov,  mezi statutárním městem Přerovem  (nájemce) a společností Teplo 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, IČ: 
25391453 (pronajímatel) na realizaci porady ředitelů škol a školských zařízení, která  se 
uskuteční dne 7. dubna 2014 od 12.00 do 15.00 hodin. Celková cena činí 4.051,-- Kč včetně 
platné sazby DPH,

2. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní:
Ing. Jiří Just – vedoucí oddělení stavebního úřadu
RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora

 Dopis od Creative Caps s.r.o.  ve věci upuštění od pokuty, uložené v rámci stavebního úřadu.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí připraví odpověď.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Just, RNDr. Juliš, Ing. Novotná.
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11.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 86. schůzi Rady města Přerova dne 5. března 2014 ve 13.00 hodin.

V Přerově dne 10. března 2014

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


