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ZÁPIS

z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 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,  Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. 
Šárka Krákorová Pajůrková, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, Bc. Václav Zatloukal

C.  Omluveni: Mgr. Josef Kulíšek
Ing. Tomáš Dostal

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Oldřiška Sedláčková - vedoucí Odboru ekonomiky
Ing. Alena Řihošková - úsek veřejných zakázek
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odboru soc.věcí a školství
Mgr. Blanka Hrubá - odd. soc. věcí a zdravotnictví
Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru Koncepce 
Ing. Jiří Just - vedoucí odd. stavebního úřadu
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru stavebního úřadu
Ing. Zdeněk Dostál - odd. investic a technické správy
Ing. Marcela Herbríková - interní auditorka
Mgr. Petr Karola - vedoucí odboru vnitřní správy

E.  Hosté: Mgr. Vlastimil Křesálek - JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.
Ing. Jaroslav Symerský - HZS
Plk. Ing. Miroslav  Čoček - ředitel územního odboru HZS

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 94. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 9. července 2014 v 8.00
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady města.
Omluven:  Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Josef Kulíšek
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 9 pro.
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Ověřovatelkou usnesení a zápisu 94. schůze Rady města Přerova byla navržena paní Mgr. Šárka 
Krákorová Pajůrková.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9 pro.

3584/94/1/2014 Program 94. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 94. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2014

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní plk. Ing. Miroslav  Čoček - ředitel územního odboru 
Hasičského záchranného sboru, Ing. Jaroslav Symerský – Hasičský záchranný sbor.
Ing. Jiří Just – vedoucí oddělení stavebního úřadu a RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru stavebního 
úřadu.

Proběhla diskuse na téma vydávání stanovisek k ubytovnám. 

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z   KOMISÍ

3585/94/2/2014 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za II. 
čtvrtletí 2014

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města 
Přerova za II. čtvrtletí 2014.

Při hlasování bylo pro 9.

3586/94/2/2014 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za I. pol. roku 2014

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. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 2014

2. odvolává pana Jiřího Petráše z komise pro výchovu, vzdělávání a sport a pana Ondřeje 
Bahounka z pracovních důvodů z komise pro cestovní ruch a kulturu k 9. 7. 2014.

Na základě diskuse byl navržen bod 2) usnesení:  RM odvolává pana Jiřího Petráše z komise pro 
výchovu, vzdělávání a sport a pana Ondřeje Bahounka z pracovních důvodů z komise pro 
cestovní ruch a kulturu k 9. 7. 2014.

Při hlasování bylo pro 9.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Alena Řihošková – úsek veřejných zakázek               
a Ing. Zdeněk Dostál – oddělení investic a technické správy.

3587/94/2/2014 Veřejná zakázka "Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí –
dodatečné stavební práce" – schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Oprava místní 
komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7, písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), tj. zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech 
podmínek § 23 odst. 7 a) zákona.

3. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, ve spolupráci s Oddělením investic    
a technické správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby neprodleně zahájil,       
v souladu s § 34, odst. 5, písm. b) toto jednací řízení bez uveřejnění a jeho výsledek předložil 
Radě Města Přerova ke schválení.

V diskusi zaznělo, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 131.382,40 Kč bez DPH, což je 
19,4% hodnoty veřejné zakázky.

Při hlasování bylo pro 9.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Řihošková a Ing. Dostál.
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3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

3588/94/3/2014 Rozpočtové opatření č. 11

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo 9 pro.

Paní Sedláčková podala informaci o stavu finančních prostředků ke dni 04.07.2014:

Celkem finančních prostředků                                   242.639.001,27 Kč                                                                            

 z toho – uloženo                                       1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          15.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % p. a.  

 spořící účet – ČSOB, a. s.                         29.000.000,00 Kč – úrok 0,90 % p. a. 

 vkladový účet u J&T Bank                      15.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.

K dispozici na účtech 04.07.2014                                     182.637.501,27 Kč   

                 

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 04.07.2014                                                    13.853.376,61 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Sedláčková.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

3589/94/4/2014 Dálnice D1, stavba 0136, MÚK Přerov - sever

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí se změnou tvaru mimoúrovňového křížení budoucí dálnice D1 se silnicí I/55 
(budoucí R 55) Přerov - sever, zařazené do stavby 0136 dálnice D1, s tím, že změna územního 
rozhodnutí nebude příčinou oddálení začátku realizace stavby 0136  v roce 2017

2. žádá o urychlení přípravy a zahájení výstavby dokončení dálnice D1 v okolí Přerova (stavby
0136 Řikovice – Přerov i stavby 0137 Přerov – Lipník n. B.)

3. žádá Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstvo dopravy o zařazení stavby "Silnice I/55 
Přerov - průtah centrem, 1.etapa"  (tzv. "průpich") do státních dopravních investic

Na základě diskuse byl upraven:

 bod 1) usnesení: vyškrtnutí textu: v roce 2017

 bod 2) usnesení – vyškrtnutí textu: (stavby 0136 Řikovice – Přerov i stavby 0137 
Přerov – Lipník n. B.)

 navržen bod 3) usnesení - žádá Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstvo 
dopravy o zařazení stavby "Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa"  
(tzv. "průpich") do státních dopravních investic

Hlasování o upravených bodech 1) – 3) usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Vlastimil Křesálek - JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o.

5.  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3593/94/5/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - výběr nejvhodnější nabídky

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora 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 
„Lávka U Tenisu“, která byla předložena od společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ 25317628

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00,         
IČ 25317628, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Lávka U Tenisu“  

Cena za plnění bude činit 19 988 957 Kč bez DPH, tj. 24 186 638,33 Kč vč. DPH.
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Při hlasování bylo 9 pro.

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

3594/94/5/2014 Veřejná zakázka „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná      
a Úprava prostoru před pasáží“ - schválení zadávacích podmínek        
a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce na stavební práce „Úprava prostoru kolem 
kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ dle příloh 1/č.1., 1/č.2. a 1/č.3

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Úprava prostoru 
kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“, v souladu s ustanovením § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 
řízení, ve zjednodušeném podlimitním řízení.

VARIANTA   II.:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce na stavební práce „Úprava prostoru kolem 
kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ dle příloh 2/č.1., 2/č.2. a 2/č.3

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Úprava prostoru 
kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“, mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, tj. 
zadání veřejné zakázky jako zakázky malého rozsahu.

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“, a to:

Poř.číslo Obchodní firma, název
nebo jméno a příjmení

Sídlo, místo podnikání
nebo místo trvalého pobytu

IČ

1. STRABAG  a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 608 38 744

2. SISKO spol. s r. o. Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 471 55 558

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

607 75 530

4. EUROVIA CS, a.s.  závod Zlín 
Zlín, Louky 330, PSČ 763 02

452 74 924

5. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, 
PSČ 752 01

258 96 873
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4. ustanovuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

Poř.číslo Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Milan Rytíř MMPr Ing. Zdeněk Dostál MMPr

2. Jan Jüttner předseda komise 
rozvojové a investiční

Ing. Josef Bittner člen komise 
rozvojové a 
investiční 

3. Ing. Alena Řihošková MMPr Bc. Bohdana Kalincová MMPr

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:

Poř. číslo Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Jiří Lajtoch primátor Čestmír Hlavinka člen Rady města 
Přerova 

2. Marta Jandová zastupitelka Ing. arch. Jan Horký architekt

3. Mgr. Přemysl Dvorský 
Ph.D.

člen Rady města 
Přerova 

Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora 

4. Ing.arch. Petr Brauner projektant Ing.arch. František Lukáš projektant 

5. Ing. Tuzarová projektant Ing. Jiří Draška  člen IRK 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. ustanovuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Poř.číslo Jméno, příjmení Pozice -
člen

Organizace Jméno, příjmení Pozice -
náhradník

Organizace

1. Ing. Jiří Lajtoch zástupce 
zadavatele

primátor Čestmír Hlavinka zástupce 
zadavatele

člen Rady 
města 
Přerova

2. Ing.arch. Petr 
Brauner

odborník projektant Ing.arch. František 
Lukáš

odborník projektant

3. Ing. Tuzarová odborník projektant Ing. Jiří Draška odborník Člen IRK

4. Marta Jandová člen zastupitelka Ing.arch. Jan 
Horký

člen architekt

5 Mgr. Přemysl 
Dvorský Ph.D.

člen člen Rady 
města 
Přerova 

Mgr. Josef Kulíšek člen náměstek 
primátora 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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Na základě diskuse byli v bodu 4) usnesení navrženi členové: Milan Rytíř, Jan Jüttner,          
Ing. Alena Řihošková. Za náhradníky byli navrženi: Ing. Zdeněk Dostál, Ing. Josef Bittner,      
Bc. Bohdana Kalincová.
V bodu 5) usnesení byli navrženi do komise pro posouzení kvalifikace členové: Ing. Jiří Lajtoch, 
Marta Jandová, Mgr. Dvorský Ph.D. Za náhradníky byli navrženi: Čestmír Hlavinka,            
Ing. arch. Jan Horký a Mgr. Josef Kulíšek.
V bodu 6) usnesení byli navrženi do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
členové: Ing. Jiří Lajtoch, Marta Jandová, Mgr. Dvorský Ph.D.. Za náhradníky byli navrženi: 
Čestmír Hlavinka, Ing. arch. Jan Horký a Mgr. Josef Kulíšek.

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Křesálek.

PŘESTÁVKA  10.14 – 10.30 hodin.

3590/94/5/2014 „Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov pro objekty            
v majetku Statutárního města Přerov“ – rozhodnutí o výsledku 
výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že po lhůtě pro podání nabídek byla doručena 1 nabídka, a to nabídka 
uchazeče TENERA Servis, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 288 22 129

2. ukládá úseku veřejných zakázek vyrozumět uchazeče TENERA Servis, s.r.o., Panská 25,     
686 04 Kunovice, IČ: 288 22 129 jménem zadavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti budov pro objekty v majetku Statutárního města Přerov“ uchazeče:

č.1 Ing. Petr Novák, U hájovny 737/11d, 641 00, Brno – Žebětín, IČ: 488 73 314, z důvodu 
neprokázání kvalifikačních předpokladů a nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.3 BRES spol. s r.o., Brno, náměstí Republiky 366/1, PSČ 614 00, IČ: 292 20 289, z důvodu 
neprokázání kvalifikačních předpokladů

č.6 MOUNTAIN GUIDES 9000, s.r.o., Dolní Adršpach 7, 549 57 Adršpach, IČ: 288 06 387,    
z důvodu nesplnění ostatních požadavků zadavatele
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č.7 ENVIROS, s.r.o., Praha 3, Na Rovnosti 1, PSČ 130 00, IČ: 615 03 240, z důvodu 
nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.8  Oekoplan Czech Republic s.r.o., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 253 31 
299, z důvodu nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.9 STADOZ s. r. o., Brno - Pisárky, Veslařská 323/189, PSČ 637 00, IČ: 645 07 131,             
z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.10 DEKPROJEKT s.r.o., Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 42 411, z důvodu 
nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.12 Enerfis s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ: 241 60 202,              
z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a nesplnění ostatních požadavků zadavatele

č.15 Ing. Radomír Kopec, Popovická 414/39, 751 24, Přerov - Přerov II-Předmostí, IČ: 645 99 
931, z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů

č.16 Ing. Břetislav Szczotka, 739 94, Vendryně 847, IČ: 619 56 694, z důvodu nesplnění 
požadavku na podání nabídky

č.17 BM - BAUMAS, spol. s r.o., Praha 4, Na Veselí 51, IČ: 261 42 911, z důvodu nesplnění 
ostatních požadavků zadavatele

4. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení průkazů energetické 
náročnosti budov pro objekty v majetku Statutárního města Přerov“, která byla předložena 
uchazečem č. 11, společností PKV BUILD s.r.o., č.p. 284, 394 56 Senožaty, IČ: 281 49 785

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností PKV BUILD s.r.o., č.p. 284, 394 56 Senožaty, IČ: 281 49 785, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení průkazů energetické 
náročnosti budov pro objekty v majetku Statutárního města Přerov“

Cena za plnění bude činit 192 562,- Kč bez DPH, tj. 233 000,- Kč vč. DPH.

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

Při hlasování bylo 9 pro.

3591/94/5/2014 Veřejná zakázka „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov -
Laguna“  - schválení výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy   
s vybraným uchazečem

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sdružená cyklistická stezka               
a chodník Přerov - Laguna“, která byla předložena uchazečem SATES MORAVA spol. s r.o., 
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, IČ 60775530,

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, 
PSČ 757 01, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Sdružená cyklistická 
stezka a chodník Přerov - Laguna“.

               
Cena za plnění bude činit 1 583 453,00 Kč bez DPH, tj. 1 915 978,20 Kč vč. DPH.

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

Při hlasování bylo 9 pro.

3592/94/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. 
Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U Hřiště – místní 
část Dluhonice“ - 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 „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. R. Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U Hřiště –
místní část Dluhonice“, 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. DLAŽBA - DRAGON s.r.o., Chropyně, Tovačovská 485, 
PSČ 768 11

276 77 869

2. SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 471 55 558

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

607 75 530

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

608 38 744

5. DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 27844935

6. Eurovia CS a.s., Národní 10, Praha 1, PSČ 113 19                                              45274924
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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

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ladislav Mlčák Komise ROZ, člen

Ing. Miroslav Anděl Komise ROZ, člen Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ, člen Ing. Jaroslav Čermák člen Rady města Přerova 

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

Ing. Karel Kuchař projektant Klára Antošová projektant

Ing. Michal Majer projektant Ing. Jan Beneš projektant

Ing. Pavel Ježík předseda osadního 
výboru Dluhonice

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova 

MUDr. Libor Slováček předseda osadního 
výboru Lýsky

Mgr. Přemysl Dvorský 
Ph.D. 

člen Rady města Přerova

Michal Zácha náměstek primátora Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova 

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

Na základě diskuse byla v bodu 3) usnesení doplněna firma Eurovia CS a.s., Národní 10, Praha 
1, PSČ 113 19.
V bodu 4) usnesení do komise pro otevírání obálek byl navržen člen: PhDr. Marcel Kašík a 
náhradník Ing. Jaroslav Čermák.
V bodu 5) usnesení do komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek byli 
navrženi členové:  Ing. Pavel Ježík, MUDr. Libor Slováček a Michal Zácha. Za náhradníky byli 
navrženi Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. a Bc. Václav Zatloukal.

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.
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6.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku    
a komunálních služeb.

3595/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova  pozemků p.č. 2402/4 v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný převod           
z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2402/4, zastavěná plocha a nádvoří,   o výměře   
24 m2   v k.ú.  Přerov.

Při hlasování bylo 9 pro.

3596/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerov  pozemků p.č. 4926/8, zastavěná plocha        
a nádvoří  a  p.č.  4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 4926/8, zastavěná 
plocha a nádvoří,  o výměře 6 m2  v k.ú. Přerov

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 4926/9, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 5 m2  v k.ú.  Přerov.

Při hlasování bylo 9 pro.

3597/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemku 
p.č. 5215/32, v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov      
za části  pozemků  p.č.  5215/28 a p.č. 5215/31,  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova   směnu pozemku p.č. 5215/32,  orná půda o výměře 821 m2  v k.ú. Přerov, 
ve vlastnictví statutárního města Přerov za část pozemku  p.č. 5215/28,  orná půda,   o výměře cca     
232 m2  a část pozemku p.č. 5215/31, orná půda, o výměře  145 m2  vše v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví 
žadatelů.
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Při hlasování bylo 9 pro.

3598/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci       
z majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. 
Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 231, ostatní plocha, o výměře 181 m2 v k.ú. 
Žeravice.

Při hlasování bylo 9 pro.

3599/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 3160, příslušné k části obce 
Přerov I. - Město, která je součástí  pozemku p.č. 4808/2, části 
pozemku p.č. 4808/2, části budovy č.p. 3161, příslušné k části obce 
Přerov I.- Město, která je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov a výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4808/2 oba v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov,  
Přerov I - Město č.p. 3160, IČ: 60789239 (jako nájemcem) ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013. 
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu.

VARIANTA   II.:
neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání 
Přerov,  Přerov I - Město č.p. 3160, IČ: 60789239 (jako nájemcem) ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1.3.2013. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.
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3600/94/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 
453/3 oba v k.ú. Předmostí     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod části 
pozemku p.č. 453/1, orná půda, dle geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "b" ,         
o výměře 237 m2, a  části pozemku p.č. 453/3, orná půda, dle geometrického plánu č. 1132-92/2014 
označené jako díl "d" ,o výměře 223 m2, oba v k.ú. Předmostí.

Při hlasování bylo 9 pro.

3601/94/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6714/1, ost. 
plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov, do majetku CMN s.r.o., Lipnická 538, 750 02 Přerov, IČ 
61943975, za cenu v čase a místě obvyklou, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše 
uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výstavbě vjezdu do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného 
příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Předmětem této smlouvy je ujednání, kterým 
statutární město Přerov udílí souhlas s umístěním a provedením stavby samostatného vjezdu do areálu 
Renault na Lipnické ul. 5368,750 02 Přerov, na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 9 pro.

3602/94/6/2014 Dohoda o ukončení nájemního vztahu na část pozemku p.č. 2625/1 v 
k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu na část 
pozemku p.č. 2625/1, zahrada, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze 
dne 15.2.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001, dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 a dodatku č. 3 
ze dne 21.5.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a F***K***   
jako nájemcem. Nájemní vztah bude ukončen dohodou k 31.7.2014.

Při hlasování bylo 9 pro.
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3603/94/6/2014 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 1.10.2013 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní J***G***(jako nájemcem). 
Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 450 m2 v k.ú. Žeravice. 
Účelem nájmu je jeho využití jako zahrady. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 rok, k 1.10. běžného roku. Nájem bude ukončen dohodou k 31.7.2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o 
výměře cca 450 m2 v k.ú. Žeravice.

Při hlasování bylo 9 pro.

3604/94/6/2014 Nájem a záměr převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor,   
v objektu bytový dům č.p. 283, č.p.284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29)

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 
30.3.1999, ve znění dodatků č. 1 až č. 15,  na nebytovou jednotku č. 293/101, jiný nebytový 
prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 
293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností Alysum s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Kainarova 284, IČ 
25526952, jako nájemcem, ke dni 31.7.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, 
jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, 
č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 
285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
ve výši 3943/36438 a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky                
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 
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listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

Při hlasování bylo 9 pro.

3605/94/6/2014 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 5.6.2014  na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 40 m2,          
v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Vratislavem Pospíšilem, 
místem podnikání Vlkoš, Náves 42/9, IČ 14623391, jako nájemcem, ke dni 31.7.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo 9 pro.

3606/94/6/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 
právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení VN a NN, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 1961/1, 
p.č. 1981/1 a p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,              
se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada         
za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma 
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a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene -
služebnosti včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo 9 pro.

3607/94/6/2014 Zřízení věcného břemene na  pozemku p.č. 40/1, v k.ú. Přerov – změna
usnesení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 3545/93/6/2014 – bod 2. z 93. schůze 
Rady města Přerova dne 25.6.2014, kterým schválila zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného  z věcného břemene - služebnosti zřídit a provozovat rampu,          
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu     
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 40/1, v  k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch ASPANA HOLDING, a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha, IČ 26688409.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada         
za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 
kupní ceny pozemku v čase a místě obvyklé  a  bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a ASPANA HOLDING, a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 
130 00 Praha, IČ 26688409, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma 
a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene -
služebnosti  ve  výši  kupní ceny části pozemku v čase  a místě obvyklé, která bude navýšena               
o příslušnou sazbu DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru 
nemovitostí

a to tak,

že dochází  ke   změně smluvní strany z  ASPANA HOLDING, a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 
Praha, IČ 26688409,  na CREAM uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem  Řehořova 908/4, 130 000 
Praha 3 – Žižkov, IČ 28545320.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 15.8.2014
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Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek.

7.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství a Mgr. Blanka Hrubá – pracovnice oddělení sociálních věcí a zdravotnictví.

3608/94/7/2014 Úprava platu ředitelky mateřské školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 05. 06. 2014 úpravu platového tarifu paní 
Bc. Michaele Gálíčkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 9.7.2014

Při hlasování bylo 9 pro.

3609/94/7/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,        
ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo 9 pro.
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8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

3610/94/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Tršice, město Němčice 
nad Hanou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Tršice, se sídlem Tršice č. 50, 783 57 Tršice, IČ 00299588, jako dárcem, 
jejímž předmětem je darování částky ve výši  3 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2014, dle 
důvodové zprávy.

2. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a městem Němčice nad Hanou, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice 
nad Hanou, IČ 00288497, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši  5 000,-
Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města 
Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2014, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

Při hlasování bylo 9 pro.

3611/94/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (3+1), o ploše 111,59 m2, v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 4 943,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+2), o ploše 74,49 m2, v domě č. p. 741, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 
výši 3 667,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (3+1), o ploše 75,01 m2, v domě č. p. 494, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/45, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem *** za 
nájemné ve výši 3 692,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 67,25 m2, v domě č. p. 741, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s ***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 3 
310,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky předání doposud užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+2), o ploše 110,70 m2, v domě č. p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 5 449,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 28. 2. 2015 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 45,26 m2, v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/83, v k. ú. Přerov, 
Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 2 228,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše 47,55 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. 7), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 340,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 32, (1+0), o ploše 
25,17 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8) s paní ***, bytem *** za nájemné ve výši 880 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 44, (1+1), o ploše 
52,97 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9) s ***, za nájemné ve výši 1 879 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 9, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 64,10 m2, v domě č. p. 2514, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní ***, trvale bytem ***, za 
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nájemné ve výši 2 839,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 28. 2. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2014

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 v Přerově, Kopaniny 8, s paní 
***, bytem ***.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 v Přerově, Husova 15, s panem 
***, bytem ***

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní ***, 
bytem ***

14. neschvaluje přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově paní ***, bytem ***

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově,
Škodova 33, s panem ***, bytem ***

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 v Přerově, Jilemnického 1, s 
panem *** bytem ***

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 
paní ***, bytem ***

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Osmek 7, s paní ***, 
bytem ***

Při hlasování bylo 9 pro.

3612/94/8/2014 "Anděl" - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem "Anděl", IČ 66934702,      
se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 Kelč, jako příjemcem dotace, na charitativní akci s názvem 
ParaAkademie Kelč 2014.
Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová a Mgr. Hrubá.
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PŘESTÁVKA  11.22 – 11.30 hodin.

9.  RŮZNÉ

3613/94/9/2014 Personální změny v ústřední inventarizační komisi

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

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 9. 7. 2014 členkou ústřední inventarizační 
komise Ing. Marcelu Herbríkovou.

Při hlasování bylo 9 pro.

3614/94/9/2014 Návrh odpovědi primátorovi partnerského města Ivano-Frankivsk

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď primátorovi partnerského města Ivano-
Frankivsk.

Při hlasování bylo 9 pro.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Marcela Herbríková – interní auditorka.

3615/94/9/2014 Zpráva z vykonaných interních auditů č. 2/2014 část A Nakládání          
s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova           
v bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice či 
objektové předávací stanice ze dne 25.4.2014 a č. 2/2014 část B 
nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, kde jsou zřízeny kryty civilní obrany ze dne 10.6.2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Zprávy z vykonaných interních auditů č. 2/2014 část A Nakládání                   
s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova v bytových domech, kde jsou 
umístěny výměníkové stanice či objektové předávací stanice ve vlastnictví spol. Teplo Přerov 
a.s., Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02, IČ: 25391453 ze dne 25.4.2014 a č. 2/2014 část B 
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Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova, kde jsou zřízeny 
kryty civilní obrany ze dne 10.6.2014.

2. ukládá tajemníkovi magistrátu Ing. Bakalíkovi zabezpečit realizaci doporučení uvedených    
ve zprávách z vykonaných interních auditů a připravit harmonogram realizace těchto 
doporučení

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 6.8.2014

Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Herbríková.

3616/94/9/2014 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Dvorského Ph.D.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zprávu Mgr. Dvorského Ph.D., člena pracovní skupiny zřízené ministerstvem 
vnitra z jejího jednání dne 8.7.2014 ve věci bezpečnosti v lokalitě před nádražím ČD

2. ukládá členům pracovní skupiny Mgr. Dvorskému Ph.D. a Mgr. Teriakimu zabývat               
se programem prevence kriminality a návrh řešení předložit na jednání Rady města Přerova 
dne 6. srpna 2014.

Při hlasování bylo 9 pro.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Alena Řihošková – úsek veřejných zakázek                
a Ing. Zdeněk Dostál – oddělení investic a technické správy.

3617/94/9/2014 Veřejná zakázka " Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí 
– dodatečné stavební práce " – schválení výsledku zadávacího řízení    
a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0648/2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek zadávacího řízení, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – jednací řízení bez uveřejnění, na zadání 
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dodatečných stavebních prací, nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky „Oprava 
místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“, dle přílohy č. 1,

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0648/2014 ze dne 12.6.2014,        
na provedení stavby „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“, se zhotovitelem 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy č. 2.

Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Řihošková a Ing. Dostál.

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

Ing. Bakalík:

 Informace - Podnět Krajského úřadu Olomouckého kraje k pozastavení účinnosti obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých                 
a obdobných materiálů. Z toho důvodu přistoupil krajský úřad k podání podnětu na 
pozastavení účinnosti a případně zrušení této obecně závazné vyhlášky k Ministerstvu 
vnitra ČR, které je příslušné k výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně 
závazných vyhlášek obcí. Ministerstvo vnitra je v souladu s ust. § 123 a násl. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněno 
vyzvat obec ke zjednání nápravy, pokud obecně závazná vyhláška obce odporuje 
zákonu (ust. § 123 odst. 1 zákona o obcích), případně může bez předchozí výzvy        
ke zjednání nápravy pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky, pokud je ve 
zřejmém rozporu s lidskými právy a základními svobodami (ust. § 123 odst. 2 zákona 
o obcích).

11. ZÁVĚR  ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 94. schůzi Rady města Přerova dne 9. července 2014 v 13.15 hodin.

V Přerově dne 11. července 2014
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     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
primátor města Přerova                                                                              členka Rady města Přerova


