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ZÁPIS

z 91. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 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 Zácha, DiS.

7. Školské  záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch 

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík – tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté: dle přiložené prezenčních listin

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 91. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 14. května 2014 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města. Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     11 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 91. schůze Rady města byl navržen   Ing. Michal Špalek.

Hlasování o ověřovateli:   9 pro

3411/91/1/2014 Program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 2014,

2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 91. schůze Rady města 
Přerova.
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

- bez písemné předlohy

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

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

3412/91/3/2014 Rozpočtové opatření č. 8

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

Hlasování: 11 pro

3413/91/3/2014 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle přílohy č. 2.

Hlasování: 11 pro

Stav finančních prostředků ke dni 09.05.2014

Celkem finančních prostředků                                   234.889.452,37 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 0,50 % p. a.*

- vkladový účet u J&T Bank                        10.000.000,00 Kč – úrok 1,55 % p. a.

                                       
K dispozici na účtech 09.05.2014                               159.887.952,37 Kč   
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Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 09.05.2014                                             4.492.688,55 Kč
Z jednání odešla p. Sedláčková.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál  předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel 
Gala, architektka města Ing.arch.Klára Koryčanová a předseda poroty architektonicko-urbanistické 
soutěže o návrh „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ Ing.arch. Pavel Šimeček.

4.1/91/4/2014 Architektonicko - urbanistická soutěž "Prezentace archeologických 
nálezů v Přerově"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky architektonicko - urbanistické soutěže o návrh Prezentace archeologických 
nálezů v Přerově

2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zajištěním projektových prací a inženýrské 
činnosti vedoucí k realizaci stavby dle vítězného návrhu v souladu se Soutěžními podmínkami

Na základě rozsáhlé diskuse předkladatel Mgr. Kulíšek materiál stáhl a bude předložen na příští 
schůzi Rady města Přerova.

Z jednání odešli Ing. Gala, Ing.arch Šimeček a Ing.arch Koryčanová.

PŘESTÁVKA: 9.15 – 9.20

Na jednání byli znovu přizváni Ing. Gala a Ing.arch.Koryčanová.

3414/91/4/2014 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 12135014 o poskytnutí podpory     
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“  mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825,            
se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729,    
se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 20.5.2014

Hlasování: 11 pro

3415/91/4/2014 IPRM Přerov-Jih 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. odvolává z členství v řídícím výboru IPRM Přerov-Jih Bc. Pavla Štěpána a Mgr. Blanku 
Hrubou, dle důvodové zprávy,

2. jmenuje do funkce člena řídícího výboru IPRM Přerov-Jih Mgr. Andreu Kafkovou a Mgr. 
Romanu Pospíšilovou, dle důvodové zprávy.

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Dohody o zabezpečení realizace IPRM Přerov-Jih uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerov a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám.6, 
Praha 1, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 11 pro

3416/91/4/2014 Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje odstoupit od projektu "Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova" do 
ROP a realizovat investiční akce "Úprava prostoru před pasáží, ul. Palackého Přerov" a "Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná" pouze z prostředků rozpočtu města a dopracovat projektovou 
dokumentaci  na akci :"Úprava Horního náměstí v Přerově" pro budoucí použití

VARIANTA  II.
schvaluje odstoupit od projektu "Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova" do ROP 
a nerealizovat žádný z projektů: "Úprava prostoru před pasáží, ul. Palackého, Přerov" a "Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná"

Ing. Dostal podal protinávrh, aby se ve variantě I. hlasovalo samostatně o každé investiční akci.

Hlasování o protinávrh Ing. Dostala: 4 pro, 2 proti, 5 se zdrželo – NEPROŠLO

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 2 proti

3417/91/4/2014 Otevřený dopis zástupců obcí ministrovi dopravy Ing. Antonínu 
Prachařovi

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přistoupení města Přerova k otevřenému dopisu zástupců 
obcí ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi, týkající se rozšíření mýtného systému po roce 
2016.

Hlasování: 11 pro

Z jednání odešli Ing. Gala a Ing.arch. Koryčanová.
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5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3418/91/5/2014 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Dluhonice,                     
ul. U Zbrojnice“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“ uchazeče Dominik 
Berka, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ 74594371, pro nesplnění požadavků na podání 
nabídky dle § 69 odst. 5 zákona a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Oprava místní komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“, která byla předložena od společnosti 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“.

               
Cena za plnění bude činit 320 264,00 Kč bez DPH, tj. 387 519,00 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.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3419/91/5/2014 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“ 
- schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“, která byla předložena od společnosti 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744,



7

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“.

               
Cena za plnění bude činit 676 509,00 Kč bez DPH, tj. 818 576,00 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.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3420/91/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ -
schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ uchazeče Dominik Berka, 
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ 74594371, pro nesplnění požadavků na otevírání obálek 
dle § 71 odst. 8 písm. b) zákona,

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ uchazeče SISKO s.r.o., Velká 
Dlážka 8, 750 02 Přerov, IČ 47155558, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených          
v zadávacích podmínkách,

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ uchazeče PRESBETON Nova, 
s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ 47152532, pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

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 nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“, která byla předložena od společnosti SATES 
MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku 
Penčice, ul. Tršická“.

               
Cena za plnění bude činit 386 786,00 Kč bez DPH, tj. 468 011,10 Kč vč. DPH.
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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.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

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

3421/91/5/2014 Veřejná zakázka „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova" -  vyloučení 
uchazeče ze zadávacího řízení, uzavření dodatku k původní pojistné 
smlouvě

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

Rada města Přerova po projednání

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu 
statutárního města Přerova“, uchazeče ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, 
Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice – Zelené předměstí, IČ 45534306, pro 
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

VARIANTA I

2. schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7720427173 ze dne 26.3.2010 uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance 
Group, sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení 
účinnosti dané smlouvy do 31.10.2014,

VARIANTA II

2. neschvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7720427173 ze dne 26.3.2010 uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance 
Group, sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení 
účinnosti dané smlouvy do 31.10.2014,

VARIANTA I

3. schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 2266896261 o havarijním pojištění vozidel, 
ze dne 2.4.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a společností Kooperativa 
pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, 
kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 31.10.2014,

VARIANTA II

3. neschvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 2266896261 o havarijním pojištění 
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vozidel ze dne 2.4.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a společností Kooperativa 
pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, 
kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 31.10.2014,

VARIANTA I

4. schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 6981134205 pro pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla, ze dne 2.4.2010 uzavřené mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 
747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 
31.10.2014,

VARIANTA II

4. neschvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 6981134205 pro pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla, ze dne 2.4.2010  uzavřené mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 
747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 
31.10.2014,

VARIANTA I

5. schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7600244322 pro pojištění odpovědnosti 
zastupitele za škodu způsobenou obci, ze dne 26.3.2010 uzavřené mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 
747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 
31.10.2014,

VARIANTA II

5. neschvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7600244322 pro pojištění odpovědnosti 
zastupitele za škodu způsobenou obci, ze dne 26.3.2010 uzavřené mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Kooperativa pojišťovna a.s., Viena Insurance Group, sídlem Templová 
747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, kterým dojde k prodloužení účinnosti dané smlouvy do 
31.10.2014,

V diskusi Mgr. Karola prohlásil, že Odbor vnitřní správy doporučuje po zvážení všech rizik hlasovat    
body 2. – 5. ve variantě I.

Hlasování o bodu 1. a o bodech 2. - 5. ve variantě I.: 11 pro

Z jednání odešel Mgr. Karola.

PŘESTÁVKA: 10.55 – 11.00 hodin

Z jednání se omluvil primátor Ing. Jiří Lajtoch, bylo přítomno 10 radních a schůzi řídil náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.
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6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.

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

3422/91/6/2014 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)

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
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, v Přerovských listech a 
na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

VARIANTA  II.

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.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel p. Zácha: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. 
Dvorský, Ph.D.)

3423/91/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 445/1 zast. pl. 
a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 1721,  příslušný k části 
obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 445/1, zast.pl. a nádvoří, o výměře 355 m2, včetně příslušenství,  jehož součástí je stavba 
-  objekt bydlení  č.p. 1721, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) 
a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města 
Přerov. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

V diskusi Mgr. Vojtášek upozornil, že v důvodové zprávě byla provedena změna, a to snížení 
vyhlašovací ceny o 10% a bude odstraněna  poznámka  „dle znaleckého posudku“, tzn. vyhlašovací 
cena je min. 3 873 267,- Kč, protože výběrové řízení bylo již vyhlášeno 2x a nikdo se nepřihlásil.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)
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3424/91/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 155/2,  zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 62 m2, jehož součástí je budova č.p. 206, zem. stav., příslušná k části obce Přerov VIII-
Henčlov,  části pozemku p.č. 155/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 361-
133/2013 jako pozemek p.č. 155/1, zast. plocha   o výměře  313 m2, jehož součástí je  budova č.p. 35, 
rod. dům,  příslušná k části obce Přerov VIII-Henčlov  a pozemku p.č. 48, zahrada, o výměře 307 m2, 
vše v k.ú. Henčlov a  vyhlášení výběrového řízení  na úplatný převod budov a pozemků 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 v tisku Přerovské listy. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 2000,- Kč, navýšený o příslušnou sazbu DPH.

V diskusi Mgr. Vojtášek upozornil, že v důvodové zprávě byla provedena změna, a to snížení 
vyhlašovací ceny o 10% a bude odstraněna  poznámka  „dle znaleckého posudku“, tzn. vyhlašovací 
cena je min. 540 000,- Kč, protože výběrové řízení bylo již 1x vyhlášeno a nikdo se nepřihlásil.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3425/91/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 586 a části 
pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí                                                                                      

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 586, ostatní plocha, o výměře 54 m2 a části pozemku p.č. 520/3, ostatní plocha,               
o výměře 4 m2 oba v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3426/91/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících plavecký areál        
v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň)      
o výměře 170 m2, pozemku p.č. 4316/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 m2 a části 
pozemku p.č. 5099/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 220 m2, vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro

3427/91/6/2014 Úplatný převod označníků z vlastnictví statutárního města Přerova    
do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3035/82/6/2013 z 82. schůze Rady města Přerova konané dne 11.12.2013, 
kterým Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o užívání a údržbě 75 ks označníků ve 
vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a 
společností Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ 28360311, se sídlem U Žebračky 
3042/18a, Přerov, jako objednatelem.

2. schvaluje úplatný převod 75 ks označníků z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 
hrázi 3165/17, Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 129.072,- 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: 30.6.2014

Hlasování: 10 pro

3428/91/6/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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 ze dne 7.3.2014, kterým půjčitel přenechává vypůjčiteli do užívání movité 
věci uvedené v příloze č. 1 a kterým se z předmětu výpůjčky vypouští movité věci uvedené v příloze   
č. 2. V jiném se smlouva o výpůjčce nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

Hlasování: 10 pro

3429/91/6/2014 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. 
T.G. Masaryka 8, Přerov, jako vypůjčitelem ze dne 25.3.2013, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímá 
movitá věc uvedená v důvodové zprávě. V jiném se smlouva o výpůjčce nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 
Pospíšilová.

3430/91/7/2014 Hodnocení práce ředitelů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy: 

 paní Mgr. Jitky Berčíkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2,
 pana Mgr. Martina Černého, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5,
 pana Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

Mgr. Dvorský, Ph.D. předem oznámil svoji podjatost ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů.

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Zácha)

3431/91/7/2014 Darovací smlouva - Teplo Přerov a.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek                      
k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období 
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I 
– Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 
základních škol v rámci akce Scholar 2014.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha)

3432/91/7/2014 Úprava platu ředitelky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje s účinností od 15. 05. 2014 úpravu výše osobního příplatku paní Bc. Haně 
Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 dle důvodové 
zprávy,
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2014

2. schvaluje úhradu části platu paní Bc. Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rozsahu dle důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2014

Hlasování: 10 pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

3433/91/8/2014 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní 
organizace Přerov 2 - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve 
výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
základní organizace Přerov 2, IČ 71199900, se sídlem Kratochvílova 35 - Přerovanka, 750 02 
Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost organizace v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

309,0 - 5,0 304,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

12,6 + 5,0 17,6

VARIANTA  II.
doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 
000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní 
organizace Přerov 2, IČ 71199900, se sídlem Kratochvílova 35 - Přerovanka, 750 02 Přerov, jako 
příjemcem dotace, na činnost organizace v roce 2014.
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Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín: 7 pro, 2 se zdrželi, 1 proti

Na jednání Rady města byla přizvána referentka odd. sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Blanka 
Hrubá.

3434/91/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. 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. 1), s panem P. H.,  za  nájemné  ve  
výši 1 378,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše 46,73 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. 2), s paní M. P.,  za  nájemné  ve  výši 1 
744,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+1), o ploše 48,36 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní D. G.,  za  nájemné  ve  výši 1 
805,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 47,23 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem P. S., za  nájemné  ve  výši 1 
763,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+1), o ploše 63,95 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. 5), s paní A. P., za  nájemné  ve  výši 2 387,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+2), o ploše 47,07 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem J. K., za  nájemné  ve  výši 2 
056,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 51,77 m2, v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní J. M., za  nájemné  ve  výši 2 261,-
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Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+2), o ploše 45,99 m2, v domě č. p. 1830, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 926, v k. ú. Přerov, Kojetínská 
č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem J. M., za  nájemné  ve  výši 2 
037,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 28,35 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. 9), s paní K. V., za  nájemné  ve  výši 
1 395,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+1), o ploše 51,76 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. 10), s paní M. B. za  nájemné  ve  výši 
2 292,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+2), o ploše 73,58 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. 11), s paní A. O., za  nájemné  ve  výši 3 622,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+2), o ploše 66,37 m2, v domě 
č. p. 2147, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov,  
Denisova č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s manželi R. a M. J., za  
nájemné  ve  výši 2 940,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (3+1), o ploše 84,37 m2, v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov,  Kainarova 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem M. D., za  nájemné  ve  výši 2 
899,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 19, (1+1), o ploše 
34,93 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14) s manželi O. a Z. K., za nájemné ve výši 1 222 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 30. 11. 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.
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15. VARIANTA I.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 48,52 m2, v domě č. p. 1829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 925, v k. ú. Přerov, Kojetínská 1829, č. o. 
28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s paní J. B.,  za  nájemné  ve  výši 2 119,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 15, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení, za podmínky postupného 
splácení dlužných soudních nákladů spojených s vystěhováním z předchozího obecního bytu. Jistota 
(kauce) bude rozložena do splátek s tím, že v plné výši bude uhrazena do 30. 6. 2014. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Tímto usnesením se zároveň ruší
usnesení č. 3346/88/11/2014 ze dne 9. 4. 2014 (bod 6 – J. B.).

VARIANTA  II.
neschvaluje povolení rozložení kauce související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, 
Kojetínská 1829/28, s paní J. B.

16. VARIANTA  I.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 61,86 m2, v domě č. p. 2543, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/15, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV, 
č. o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16), s paní L.P.,  za  nájemné  ve  výši 3 003,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 16, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. Jistota (kauce) bude 
rozložena do splátek s tím, že v plné výši bude uhrazena do 30. 11. 2014. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení č. 
3346/88/11/2014 ze dne 9. 4. 2014 (bod 5 – L. P.).

VARIANTA  II.
neschvaluje povolení rozložení kauce související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, 
Jižní čtvrť IV/11, s paní L.P.

17. VARIANTA  I.
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 (2+2), o ploše 54,48 m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, č. o. 5 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 17), s paní K. K.,  za  nájemné  ve  výši  2 645,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 17, 
na dobu určitou do 30. 11. 2014 s možností prodloužení. Jistota (kauce) bude rozložena do splátek s 
tím, že v plné výši bude uhrazena do 31. 7. 2014. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení č. 3346/88/11/2014 ze dne 9. 4. 
2014 (bod 7 – K. K.).

VARIANTA  II.
neschvaluje povolení rozložení kauce související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 39 v Přerově, 
Osmek 5, s paní K. K.

18. VARIANTA  I.
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. 18), 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. 18, na dobu určitou do 30. 6. 2014 s možností prodloužení.  Jistota (kauce) bude rozložena do 
splátek s tím, že v plné výši bude uhrazena do 30. 11. 2014. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení č. 3236/86/8/2014 ze dne 5. 
3. 2014 (bod 12 – T. K.).
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VARIANTA  II.
neschvaluje povolení rozložení kauce související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 32 v 
Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem T. K.

19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 30, (1+1), o ploše 
43,36  m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 19) s paní D. Š., za nájemné ve výši 1 517 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 19, na dobu určitou do 30.11.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Tímto usnesením se zároveň ruší
usnesení č. 3401/90/8/2014 ze dne 30. 4. 2014 (bod 3 – D. Š.).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

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 jinému obecnímu bytu v Přerově s panem V. B.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní Ž.S.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č.  9  v Přerově, Kopaniny 8, s paní 
L. K.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem M. M.

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní A. K.

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s paní M. H.

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Husova 15, s panem R. M.

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 – bytu zvláštního určení zvlášť upraveného 
pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob v DPS U Strhance 13, s paní J. B.

Hlasování o protinávrhu p. Hlavinky – hlasovat samostatně o bodech 10., 12., 18.: 10 pro

Hlasování o bodu 10.: 8 pro, 1 proti, 1 se zdržel

Hlasování o bodu 12.: 1 pro, 9 se zdrželo – NEPROŠLO

Hlasování o bodu 18 – var. II.: 10 pro

Hlasování o všech ostatních bodech a v bodech 15. – 17. ve variantě I.: 10 pro

Z jednání odešly Mgr. Pospíšilová a Mgr. Hrubá.

9. RŮZNÉ

3435/91/9/2014 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dotaci a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27,             
IČ: 45180091, na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní zahradě“, ve výši 28.000,- Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12,                    
IČ: 47184469, na aktivitu „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2014/2015“,  ve výši 
22.940,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Pod kloboukem–nový program ORNIS pro školy“, ve výši 12.000,-
Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Atlas ptáků neobyčejných–výstava a doprovodný program“,         
ve výši 10.000,- Kč,

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2,              
IČ: 70259925, na aktivitu „Ekovýuka 5–Půda“, ve výši 9.000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov I–Město, Máchova 14, IČ: 62350161, 
na aktivitu „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků“, ve výši 19.875,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Želatovská 8,        
IČ: 49558862, na aktivitu „Barvy roku“, ve výši 21.145,- Kč,

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 29, 
IČ: 00842966, na aktivitu „CYKLOCITY“, ve výši 13.500,- Kč,

Jarmila Vláčilová, Pod skalkou 89/2, 751 24 Přerov II–Předmostí, na aktivitu „Kresby (přízemí 
domu)– doba Lovci mamutů“, ve výši 3.000,- Kč,

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově, se sídlem 750 00 Přerov, 
Přerov I–Město, Jaselská 1971/1, IČ: 25890123, na aktivitu „Komunitní vytvoření štěrkem mulčované 
předzahrádky včetně informací o druhovosti“, ve výši 32.380,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, 
se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy 
pro žáky OA Přerov“ ve výši 26.000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli     
na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7,                
IČ: 60609460, na aktivitu „Co se děje s komunálním odpadem?“, ve výši  29.700,- Kč,
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Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem 750 02 Přerov, Kouřílkova 8,                   
IČ: 60609460, na aktivitu „Dáváme učení zelenou a autům červenou“, ve výši 25.000,- Kč,

Občanská společnost DSi, o.s., se sídlem Beňov 75, 750 02 p. Přerov, IČ: 27001041, na aktivitu 
„Svět skřítků Ňufíka a Impříka“, ve výši 19.000,- Kč,

AJORODINKA, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 18/18, Přerov I–Město, 750 02 Přerov,                    
IČ: 02590425, na aktivitu „Interaktivní EKOdivadlo“, ve výši 25.000,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, 750 02 Přerov,
IČ: 66743192, na aktivitu „Environmentální vzdělávání pedagogů působících na školách na území 
města“ ve výši 62.000,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, IČ: 66743192,    
na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a typech škol     
na území města“, ve výši 70.000,- Kč.

Hlasování: 10 pro

9.2/91/9/2014 Informace k plnění programového prohlášení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k plnění Programového prohlášení 
Rady města Přerova za období 2010 - 2014.

Na základě diskuse byl materiál předsedajícím schůze Mgr. Kulíškem stažen.

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

Mgr. Dušan Hluzín
 podnět ke zveřejnění informace na webových stránkách města týkající se sběru starého papíru 

základními školami

p. Čestmír Hlavinka
 upozornění na nárůst reklamních poutačů ve městě – zjistit, zda mají povolení o záboru 

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 91. schůzi Rady města Přerova konanou dne 14. května 2014           
v 11.45 hodin.

V Přerově dne 16. 5. 2014
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Ing. Jiří Lajtoch
        primátor města Přerova

          Ing. Michal Špalek
     člen Rady města Přerova


