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ZÁPIS

z 99. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 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. Dušan Hluzín, p. Michal Zácha, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, p. Čestmír Hlavinka, Bc. 
Václav Zatloukal, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Michal Špalek, Ing. 
Tomáš Dostal

C.  Omluveni: Mgr. Josef Kulíšek

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 přiložených prezenčních listin

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 99. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 10. září 2014 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města,  ze schůze byl omluven 
Mgr. Josef Kulíšek. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     10 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 99. schůze Rady města byl navržen   Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Hlasování o ověřovateli:   10 pro

3776/99/1/2014 Program 99. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 99. schůze Rady města Přerova konané  dne 10. září 2014,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 99. schůze Rady 
města Přerova.
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

3777/99/2/2014 Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě 
sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s výzvou Ministerstva vnitra ČR           
ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2014, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova, ve znění dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy.

VARIANTA II.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit s výzvou Ministerstva vnitra ČR ke 
zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o tom, že obecně závazná vyhláška 
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na 
území statutárního města Přerova, nebude zrušena;

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s předložením návrhu na posouzení 
zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě 
sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova, Ministerstvem vnitra 
ČR k Ústavnímu soudu ČR.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel: 10 pro

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

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

3778/99/3/2014 Rozpočtové opatření č. 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Hlasování: 10 pro

3779/99/3/2014 Rozpočtové opatření č. 14 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

33 080,0 * + 940,0 34 020,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500311 
– Úprava interiéru pokladny a 
přilehlých prostor zámku v Přerově)

0,0 + 940,0 940,0

Hlasování: 10 pro

3780/99/3/2014 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a 
Kozlovic" - revokace bodu 2 usnesení č. 3703/97/3/2014 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 2 usnesení č. 3703/97/3/2014 přijatý na 97. schůzi Rady města Přerova konané dne 
25.8.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora statutárního města Přerova 
ke všem úkonům souvisejícím s upsáním nových akcií obchodní společností Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, upisovaných s využitím 
přednostního práva ke zvýšení základního kapitálu nejvýše o 1/3 jeho dosavadní výše s tím, že 
statutární město Přerov upíše nejvýše 10 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v 
listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a uhradí emisní kurz takto 
upsaných akcií nejpozději ve lhůtě do 29.12.2014.

Hlasování: 10 pro



5

3781/99/3/2014 Dotace pro  Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance 
na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco 
dance

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a paní Adélou 
Kratochvilovou, se sídlem U kapličky 525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 74680412, na 
účast taneční skupiny D2Dance na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru 
Disco dance.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 030,0 + 10,0 33 040,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 220,0 + 10,0 230,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 196,1 + 10,0 25 206,1

Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi

3782/99/3/2014 Dotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
JANOUŠKA - PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu        
k výstavě "Zkáza z nebe"

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, se sídlem 
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Přerov I-Město, Velká Dlážka 336/2, IČ: 75150158, na náklady spojené se zabezpečením 
doprovodného programu a výstavy k výročí letecké bitvy nad Moravou.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

34 270,0 * + 25,0 34 295,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 480,0 * + 25,0 505,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 496,1 * + 25,0 25 521,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel

3783/99/3/2014 Dotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"              
na koncert Martina Chodúra v Městském domě

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250.000, -
Kč 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a subjektem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 1, IČ: 49558005, na náklady spojené se samostatným koncertem Martina 
Chodúra v Městském domě.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

34 020,0 * + 150,0 34 170,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 230,0 * + 150,0 380,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 246,1 * + 150,0 25 396,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Na základě diskuse podal Bc. Zatloukal protinávrh na snížení dotace z 250.000,- Kč na 150.000,-Kč.

Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala: 7 pro, 3 se zdrželi

Z jednání odešla p. Sedláčková.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

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

3784/99/4/2014 Informace o plnění programu regenerace panelového sídliště Přerov II 
- Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o plnění programu regenerace 
panelového sídliště Přerov II - Předmostí.

Hlasování: 10 pro

3785/99/4/2014 ITI Olomoucké aglomerace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí pracovní verzi strategie ITI Olomoucké aglomerace

2. bere na vědomí stav přípravy pracovní verze strategie ITI Olomoucké aglomerace

Hlasování: 10 pro

4.3/99/4/2014 Účelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí 
účelové dotace v celkové výši 166 865,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace, 
zpevněných plocha a veřejného osvětlení) na pozemku p.č. 5466/234 a 5371/2 v k.ú. Přerov panu M.
F.

Materiál byl předsedajícím Ing. Lajtochem stažen. 

3786/99/4/2014 Protipovodňová opatření na nábřeží Dr. Edvarda Beneše

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje předložit 
Ministerstvu zemědělství žádost o posouzení návrhu na "Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží 
Dr. Edvarda Beneše".

Hlasování: 10 pro

Z jednání Rady města odešel Ing. Gala.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3787/99/5/2014 „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ – nákup 
prostřednictvím komoditní burzy

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Ing. Tomáš Dostal.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje způsob zajištění dodávek silové elektrické energie pro Statutární město Přerov na 
období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 formou nákupu na komoditní burze.

2. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a příkazní smlouvy mezi Statutárním městem 
Přerovem, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 
750 11  Přerov, zast. Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem a Organizačně správním institutem, 
o.p.s., IČ: 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, zapsaným v rejstříku 
obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 610, zast. 
Michalem Pummerem, ředitelem, přičemž cena plnění činí 1 000,- Kč a DPH, ve znění dle 
Přílohy č. 1

3. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o společném postupu 
veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o 
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veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky a 
společného nákupu silové energie pro rok 2015, jehož cílem má být výběr nejvhodnějšího 
dodavatele, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této 
smlouvě dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“) za účelem 
společného nákupu a zajištění dodávek silové energie pro rok 2015.

4. bere na vědomí , že po realizaci burzovního obchodu je vygenerován tzv. závěrkový list, 
který plně nahrazuje smlouvu o sdružených službách dodávky energie, a je povinností 
kupujícího, neprodleně po vypořádání burzovního obchodu, prostřednictvím osoby oprávněné 
za kupujícího jednat, tento „závěrkový list“ podepsat. Podmínkou pro podepsání „závěrkového 
listu“ je dosažení alespoň minimální hranice garantovaných cen platných pro příslušné tarify 
(viz. důvodová zpráva), dle smlouvy o spolupráci a příkazní smlouvy uzavřené se společností 
Organizačně správní institut, o.p.s., IČ: 017   07   060, se sídlem Lidická   718/77, Veveří, 602   
00 Brno.

5. pověřuje primátora Statutárního města Přerova, bez dalšího, podepsat, neprodleně po 
vypořádání burzovní transakce, příslušný závěrkový list.

Hlasování: 10 pro

3788/99/5/2014 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0533/2014 akce 
„Kompostárna Přerov - Žeravice“ 

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 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0533/2014 ze dne 28. 5. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2004 na realizaci stavby 
„Kompostárna Přerov - Žeravice“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 
2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, zastoupeným Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou 
představenstva a Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva ve znění dle Přílohy č. 1.

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval

3789/99/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská –
místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“ -
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 
„Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská – místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště 
v Přerově, ul. Na Hrázi“, která byla předložena od společnosti Hroší stavby Morava a.s., 
Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 779 00, IČ 28597460,
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2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností Hroší stavby Morava a.s., Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 779 00,                  
IČ 28597460, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. 
Vinařská – místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“.

               
Cena za plnění bude činit 1 556 845,00 Kč bez DPH, tj. 1 883 782,45 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

3790/99/5/2014 „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ - schválení 
zahájení opakovaného zadávacího řízení

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. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „PŘEROV –
SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ dle příloh č. 1 až 4.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení -
veřejné zakázky na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, a to 
za podmínky marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení uchazeče, resp. proti všem úkonům zadavatele předchozího zadávacího řízení s 
obdobným předmětem plnění, které bylo zrušeno podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona 
rozhodnutím 98. RM konané dne 3.9.2014, č. usn. 3775/98/1/2014

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „PŘEROV 
– SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, a to:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Tomáš Adler, Krapkova 217/18, 779 00 Olomouc- Nová Ulice 76358895

MEVA-BRNO, s.r.o., Želešice, 24. dubna 428, PSČ 664 43 63471892

MEVA-Ostrava, s.r.o., Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1b, PSČ 702 00 64088707

Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
Boleslavská 1544, PSČ 250 01

26684055

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 760 01 25347942

Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, PSČ 147 00, Praha 4 01711229

JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., Zlín, Zarámí 4432, PSČ 760 01 42339723
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MEVA a.s., Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13 46708766

SSI Schäfer s.r.o., Hranice, Tovární čp. 325, PSČ 753 00 61060755

REO AMOS, spol. s r.o., Provozní 5560/1b, Třebovice, PSČ 722 00 Ostrava 42767181

Pozn. 10 vyzvaných zájemců z důvodu 2. částí veřejné zakázky

4. ustanovuje dle ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Pořadov
é číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Bc. Václav Zatloukal zástupce zadavatele, 
člen RM

Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 
náměstek primátora

2. Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr Miroslav Kuban MMPr

3. Ing. Miroslava
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního
úseku

Ing. Radek Koněvalík TSMP, s.r.o.
Ředitel

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

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

5. ustanovuje dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace a dle ust. § 74 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení 
zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Bc. Václav 
Zatloukal

zástupce zadavatele, 
člen RM

Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 
náměstek primátora

2. Petr Laga člen ZM Mgr. Helena Netopilová člen ZM

3. RNDr. Pavel Juliš MMPr Ing. Marcela Novotná MMPr

4. Miroslav Kuban MMPr Zdeněk Holas MMPr

5. Ing. Miroslava
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního
úseku

Ing. Radek Koněvalík TSMP, s.r.o.
Ředitel

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

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

Hlasování: 10 pro
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3791/99/5/2014 „Venkovní IP kamery a digitální záznamové zařízení kamerového 
systému“ – rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Venkovní IP kamery 
a digitální záznamové zařízení kamerového systému“ uchazeče:

Část 1. veřejné zakázky: Venkovní IP kamery

č. 2 SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., Hrubého 11, 612 00 Brno, IČ: 44015542, z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele

č. 3 BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 25865021, z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele

Část 2. veřejné zakázky: Digitální záznamové zařízení

č. 2 SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., Hrubého 11, 612 00 Brno, IČ: 44015542, z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele

č. 3 BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 25865021, z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele

č. 4 uchazeče: TC servis, s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1845, PSČ 765 02, IČ: 25533673, z 
důvodu nesplnění požadavků zadavatele

2. 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 Část 1. - Venkovní IP kamery - veřejné zakázky malého rozsahu 
„Venkovní IP kamery a digitální záznamové zařízení kamerového systému“, která byla 
předložena uchazečem č. 1, společností EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, Šířava 
295/17, PSČ 750 02, IČ: 19014104,

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 
společností EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02,             
IČ: 19014104, jako prodávajícím, na Část 1. - Venkovní IP kamery veřejné zakázky malého 
rozsahu „Venkovní IP kamery a digitální záznamové zařízení kamerového systému“

Cena za plnění bude činit 324 778,- Kč bez DPH, tj. 392 981,38,- Kč vč. DPH.

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

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 Část 2. - Digitální záznamové zařízení kamerového systému - veřejné 
zakázky malého rozsahu „Venkovní IP kamery a digitální záznamové zařízení kamerového 
systému“, která byla předložena uchazečem č. 1, společností EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov 
I - Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ: 19014104,
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5. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 
společností EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02,             
IČ: 19014104, jako prodávajícím, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Venkovní IP kamery 
a digitální záznamové zařízení kamerového systému“

Cena za plnění bude činit 394 938,- Kč bez DPH, tj. 477 874,98,- Kč vč. DPH.

Hlasování: 10 pro

3792/99/5/2014 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 
komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení 
a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na služby „Revitalizace parku 
Michalov v Přerově“ dle příloh č. 1 až 3.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku Michalov 
v Přerově“, 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,

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku 
Michalov v Přerově“, a to:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc 48395013

Rizikové kácení a údržba stromů Šarapatka, Břenkova 18, 613 00 Brno 64306267

MACREAL spol. s r.o., U Brány 219, 686 01 Uherské Hradiště 27723542

Ořez stromu.cz – Radovan Kučera, U letiště 1271, 769 01 Holešov 65831811

Konvička služby s.r.o., Malá Dlážka 14, 750 02 Přerov 26863383

4. ustanovuje dle ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Bc. Andrea Študentová MMPr Zdeněk Holas MMPr

2. Marta Jandová členka Zastupitelstva 
města

Mgr. Helena Netopilová členka 
Zastupitelstva města

3. Ing. Miroslava 
Švadlenková 

TSMPr, s.r.o. Jiří Gala TSMPr, s.r.o. 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek
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5. ustanovuje dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace a dle ust. § 74 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení 
zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Michal Zácha, DiS. náměstek primátora Bc. Václav Zatloukal člen Rady města

2. Ing. Radek Koněvalík ředitel TSMPr, 
s.r.o.

Jitka Spurná TSMPr, s.r.o.

3. Svatava Doupalová MMPr RNDr. Pavel Juliš vedoucí odboru MMPr

4. Mgr. Miroslava Švástová MMPr Marie Skalická MMPr

5. Ing. Martin Kovář projektant Ing. Josef Březina MMPr

Hlasování: 10 pro

PŘESTÁVKA: 9.35 – 9.45 hodin

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.

6.1.1/99/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 124/102 v objektu 
bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22).

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov,  (Kratochvílova 22 - galerie) o celkové výměře 
84,7 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této 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 a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci     
o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

Materiál byl předkladatelem stažen z jednání.

3793/99/6/2014 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)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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) 
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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).

Hlasování: 10 pro

3794/99/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit neschválit záměr statutárního města 
Přerova - nájem nemovitostí - pozemků p.č. st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 910 m2, jehož součástí je stavba č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u 
Přerova, p.č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 
125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 
obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 253/14, zahrada, o výměře 20401 
m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2

vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit neschválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod nemovitostí - pozemků p.č. st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o 
výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce 
Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., 
p.č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 253/14, zahrada, o 
výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, ostatní plocha, o 
výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které Mgr. Dvorský Ph.D. podal protinávrh  
„neschválit“ předložené záměry.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Dvorského, Ph.D.: 7 pro, 3 se zdrželi

3795/99/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5370/1, p.č. 5369/1, 
p.č. 5361/1, p.č. 75/1 a p.č. 117/1 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemků 
p.č. 5370/1, ostatní plocha, o výměře cca 9 m2, p.č. 5369/1, ostatní plocha, o výměře cca 18 m2, p.č. 
5361/1, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2,  p.č. 75/1, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2 a části p.č. 
117/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 38 m2 vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro
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3796/99/6/2014 Výpověď smlouvy o výpůjčce na pozemky v majetku statutárního 
města Přerova. Záměr výpůjčky pozemků v majetku  statutárního 
města Přerova v k.ú. Přerov. Záměr bezúplatného převodu pozemků  z 
majetku statutárního města Přerova v  k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I

1. schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 2656/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.712 m2, p.č. 
2656/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 208 m2, p.č. 2657/14, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m2,  p.č. 4293/4, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
7 m2, p.č. 4306/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č. 4306/34, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 14 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 41.932 m2, p.č. 4743/2, 
ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, 
ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 
4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. 
plocha, o výměře 5580 m2, vše v k.ú. Přerov, uzavřené dne  7.12. 2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 11.2.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.9.2011, mezi 
statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, IČ 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 
20 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

2. schvaluje záměr výpůjčky na pozemky v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
2656/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, p.č. 
2657/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 43 m2,  p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 188 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, p.č. 4306/27, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č.4306/34, zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 
m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 41.981 m2,  p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 
11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, ost. plocha, o výměře 
418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. plocha  a nádvoří, o 
výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 4325/2, zast. plocha a  
nádvoří, o výměře 629 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. plocha, o výměře 7.868 m2, 
p.č. 6724/4,  o výměře 3.337 m2 - podíl id. 7/8, p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 14 m2 – podíl id. 7/8,vše v k.ú. Přerov.

3. neschvaluje záměr výpůjčky pozemků v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
4306/33, ost. plocha, o výměře 1413 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, 
p.č. 6724/7, ost. plocha, o výměře 611 m2- podíl id. 7/8, vše v k.ú. Přerov.

4. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb neprodleně zahájit jednání o 
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v areálu Fotbalového stadionu, loděnice Přerov, tenisových kurtů a pod 
kuželnou, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví TJ Spartak Přerov.
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VARIANTA  II

1. schvaluje odstoupení od smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 2656/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.712 m2, p.č. 
2656/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 208 m2, p.č. 2657/14, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m2,  p.č. 4293/4, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
7 m2, p.č. 4306/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č. 4306/34, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 14 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 41.932 m2, p.č. 4743/2, 
ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, 
ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 
4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. 
plocha, o výměře 5580 m2, vše v k.ú. Přerov, uzavřené dne  7.12. 2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 11.2.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.9.2011, mezi 
statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, IČ 00534935 jako vypůjčitelem.  Odstoupením od smlouvy se  smlouva 
ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení vypůjčiteli.

2. schvaluje záměr výpůjčky na pozemky v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
2656/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, p.č. 
2657/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 43 m2,  p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 188 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, p.č. 4306/27, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č.4306/34, zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 
m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 41.981 m2, p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 
m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, ost. plocha, o výměře 418 
m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. plocha  a nádvoří, o 
výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 4325/2, zast. plocha a  
nádvoří, o výměře 629 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. plocha, o výměře 7.868 m2, 
p.č. 6724/4,  o výměře 3337 m2 - podíl id. 7/8, p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 14 m2 – podíl id. 7/8, vše v k.ú. Přerov.

3. neschvaluje záměr výpůjčky pozemků v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
4306/33, ost. plocha, o výměře 1413 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, 
p.č. 6724/7, ost. plocha, o výměře 611 m2- podíl id. 7/8, vše v k.ú. Přerov.

4. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb neprodleně zahájit jednání o 
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v areálu Fotbalového stadionu, loděnice Přerov, tenisových kurtů a pod 
kuželnou, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví TJ Spartak Přerov.

VARIANTA III

1. neschvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 2656/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.712 m2, p.č. 
2656/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 208 m2, p.č. 2657/14, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m2,  p.č. 4293/4, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
7 m2, p.č. 4306/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č. 4306/34, zast. plocha 
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a nádvoří, o výměře 14 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 41.932 m2, p.č. 4743/2, 
ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, 
ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 
4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. 
plocha, o výměře 5580 m2, vše v k.ú. Přerov, uzavřené dne  7.12. 2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 11.2.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.9.2011, mezi 
statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, IČ 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 
20 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

2. neschvaluje odstoupení od smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2656/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 
4.712 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 208 m2, p.č. 2657/14, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 
m2,  p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 7 m2, p.č. 4306/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 421 m2, p.č. 
4306/34, zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha, o výměře 
41.932 m2, p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o 
výměře 420 m2, p.č. 4753/2, ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o 
výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. 
plocha, o výměře 599 m2, p.č. 4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, části  
pozemku p.č. 2656/1, ost. plocha, o výměře 5580 m2, vše v k.ú. Přerov, uzavřené dne  
7.12. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.2.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 
30.9.2011, mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov 
se sídlem Přerov, Bezručova 4, IČ 00534935 jako vypůjčitelem.  Odstoupením od 
smlouvy se  smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení vypůjčiteli.

3. neschvaluje záměr výpůjčky pozemků v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
2656/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, p.č. 2657/4, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 43 m2,  p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
188 m2, p.č. 4306/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, p.č. 4306/27, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 421 m2, p.č.4306/34, zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, p.č. 
6724/1, ost. plocha, o výměře 41.981 m2,  p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 m2, 
p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 4753/2, ost. plocha, o výměře 418 m2, 
p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 
61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2, p.č. 4325/2, zast. plocha a  nádvoří, o 
výměře 629 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, ost. plocha, o výměře 7.868 m2, p.č. 
6724/4,  o výměře 3.337 m2 - podíl id. 7/8, p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 14 m2 – podíl id. 7/8, p.č. 4306/33, ost. plocha, o výměře 1413 m2, p.č. 
6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, p.č. 6724/7, ost. plocha, o výměře 611 m2- podíl 
id. 7/8, vše v k.ú. Přerov.

4. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb neprodleně zahájit jednání o 
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v areálu Fotbalového stadionu, loděnice Přerov, tenisových kurtů a pod 
kuželnou, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví TJ Spartak Přerov.
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K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které bylo doporučeno opětovně  jednat     
s 1. FC Viktoria Přerov.

Hlasování o variantě III., kterou doporučil předkladatel: 8 pro, 2 se zdrželi

3797/99/6/2014 1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                                                           
2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku 
p.č. 30/40  oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
30/7, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené novým p.č. 30/51, o výměře 70 m2  
v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ: 25391453, za kupní cenu 36.400,- Kč, t.j. 
520,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 30/7 o výměře 
20 m2 v k.ú. Předmostí za období od 24.2.2009  do 31.12.2013 ve výši 250,- Kč/m2/rok a       
za období od 1.1.2014 do doby, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva          
na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení, do katastru nemovitostí       
ve výši 430,- Kč/m2/rok. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků) a společností Teplo Přerov a.s.,          
se sídlem Přerov,  Blahoslavova 7, IČ: 25391453 (jako uživatelem pozemků).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené novým p.č. 30/52,       
o výměře 60 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 
p.č. 30/40, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené jako díl "a" o výměře 40 m2 v 
k.ú. Předmostí ve vlastnictví JUDr. Ing. P.W., s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 
11.350,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.

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

3798/99/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 
o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve 
výši 361/16369 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném 
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pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve
výši 361/16369 na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 400.000,- Kč, do vlastnictví paní PaedDr. E.Ř.

VARIANTA  II.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o 
výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I –
Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
361/16369 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 
361/16369 na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov za cenu  stanovenou znaleckým posudkem, který 
předložila paní PaedDr. Eva Říhová, ve výši 320.000,- Kč, do vlastnictví paní PaedDr. E.Ř.

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

3799/99/6/2014 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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 6 m2  v k.ú. Přerov do vlastnictví R.P., za cenu v čase  a  místě obvyklou  5400,-Kč, 
(tj. 900,-Kč/m2).

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí        
z vlastnictví statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 4926/9, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře 5 m2  v k.ú.  Přerov do vlastnictví  společnosti TEMPO, obchodní družstvo , Horní 
náměstí 104/1, Opava, za cenu v čase a místě obvyklou 4 500,- Kč( tj. 900,- Kč/m2.

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

3800/99/6/2014 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov -
pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, 
p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 
2637/12 vše  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2639/4, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 2637/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví J.a V. P.,   za cenu v čase a místě obvyklou 16 500,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2637/11, zastavěná plocha a nádvoří, 



21

o výměře  5 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Ing. T. G., za cenu v čase a místě obvyklou 3 750,-
Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/5, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře  19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.H., za cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-
Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/6, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví E. Š.,  za cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč 
tj. 750,- Kč/m2).

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/7, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M. a M. H.,   za cenu v čase a místě obvyklou 14 
250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/8, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře  19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví L. H., za cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-
Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/9, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do spoluvlastnictví Mgr. V. Ž.  a  Mgr. D. K., a  za cenu    v čase 
a místě obvyklou 14 250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/10, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Františku a B. P.,  za cenu v čase a místě obvyklou 
14 250,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře  20 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví A.a J.  Š., za cenu v čase a místě obvyklou 15 
000,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

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

3801/99/6/2014 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 
p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú.  Přerov. Úplatný 
převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  
částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit dle ustanovení § 1240 an. zákona           
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo stavby, k  pozemkům p.č. 3343/1, trvalý travní 
porost,  o výměře 590 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha,  o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4, vodní 
plocha, o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 1178 m2, p.č. 3345/14, ost. 
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plocha,  o výměře cca 2174 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře 709 m2, vše v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, ve prospěch TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 
22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov, jako stavebníka,  na jehož základě bude 
stavebník oprávněn mít na pozemku stavbu haly na TK COURTSOL v areálu TK 
PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu stanovenou znaleckým posudkem, 
dle přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost,            
o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha,   o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, 
o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha,   
o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. 
Přerov,  do vlastnictví TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, 
Přerov. Na prodej výše uvedených částí pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek  uvedených  v návrhu smlouvy – viz. 
příloha č.2.

Hlasování: 10 pro

3802/99/6/2014 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova-
pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 
6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 702/4, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře  6 m2  v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 40 m2, p.č. 6863/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2, p.č. 6863/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m2, p.č. 6863/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
42 m2, p.č. 6863/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 845 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, s právem  hospodaření se svěřeným 
majetkem  pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc, Hodolany,  
Lipenská 753/120,  do vlastnictví statutárního města Přerov. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem vlastnického práva  a správní poplatek  na návrh vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

Hlasování: 10 pro

3803/99/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
pozemků p.č.  1265/3 a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  pozemek p.č. 1265/3, ost. plocha, o výměře 3540 m2

a pozemek p.č. 1284/3, ost. plocha o výměře 11785 m2, oba v k.ú. Henčlov mezi statutárním 
městem Přerovem, jako  pronajímatelem a OHL ŽS, a.s., Divize stavitelství Olomouc, 
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, IČ  46342796, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na 
dobu určitou 29 dnů, s účinností od podpisu smlouvy. Výše nájemného činí celkem 383 125,-  
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Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude mezideponie u 
prováděných zemních prací.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemků p.č. 1265/3, ost. plocha, o 

výměře 3540 m2 a p.č. 1284/3, ost. plocha, o výměře 11785 m2, oba v k.ú. Henčlov.

VARIANTA II.

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  na  pozemek p.č. 1265/3, ost. plocha, o výměře 3540 
m2 a pozemek p.č. 1284/3, ost. plocha o výměře 11785 m2, oba v k.ú. Henčlov mezi 
statutárním městem Přerovem, jako  půjčitelem  a OHL ŽS, a.s., Divize stavitelství 
Olomouc, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, IČ  46342796, jako výpůjčitelem. Výpůjčka 
bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů, s účinností od podpisu smlouvy. 
Účelem výpůjčky bude mezideponie u prováděných zemních prací.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčka pozemků p.č. 1265/3, ost. plocha, o 
výměře 3540 m2 a p.č. 1284/3, ost. plocha, o výměře 11785 m2,  oba v k.ú. Henčlov.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel: 4 pro, 6 se zdrželo – NEPROŠLO

Hlasování o variantě I.: 7 pro, 3 se zdrželi

3804/99/6/2014 Nájem a výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova 
č.p. 1573, bydlení, příslušnou k části obce Přerov I. -Město, vč. 
vybavení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  a smlouvě       
o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012  mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem a 
půjčitelem) a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 (jako nájemcem a vypůjčitelem),       
ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi

3805/99/6/2014 Nájem nemovitých věcí  v majetku  statutárního města Přerova   
pozemku p.č. 2639/6 a  části pozemku p.č. 2639/1   v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  pozemku p.č. 2639/6, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m2  v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem jako 
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pronajímatelem a  Bc. E.Š., jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou  6 měsíců za roční úhradu 190,- Kč, tj. 10,- Kč/m2 /rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za účelem užívání pozemku zastavěného  stavbou garáže ve 
vlastnictví nájemce.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o nájmu  ze dne 31.8.2001, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 30.6.2003  a dodatku č. 2. ze dne 19.7.2010  na  nájem  pozemku p.č. 2639/14, ostatní  
plocha,  o výměře 159 m2 v k.ú. Přerov,  uzavřené mezi  statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem  a vlastníky garáží na pozemcích p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 
2639/7, 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11,    p.č. 2637/8, p.č. 2637/9, 
p.č. 2637/10, p.č. 2637/11, p.č. 2637/12 vše v k.ú. Přerov. 

Dodatkem č. 3 bude  provedena změna  v osobě nájemce: 
místo Ivy Kavalcové, bytem Přerov I - Město, Kozlovská 34, bude  uveden nový  nájemce Bc. Ester 
Šmehlíková, bytem Přerov I- Město ,  Tř. Generála Janouška 9.

Hlasování: 10 pro

3806/99/6/2014 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 na služebném pozemku plynárenské
zařízení, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení k  tíži pozemku p.č. 555 v k.ú. 
Předmostí, v rozsahu dle geometrického plánu č. 877-546/2009, a to ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
       Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene - služebnosti a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.100,- Kč, ve kterých je započtena 
příslušná sazba DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Ing. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 11.25 – 11.30 hodin

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.
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3807/99/7/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13, Základní škola Přerov, Trávník 27 a 
Základní škola Přerov, Želatovská 8 – partnerství v projektu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi příjemcem podpory 
společností S – COMP Centre CZ s.r.o., IČ 26170621, se sídlem Ohradní 59, 140 00 Praha 4 a 
partnery Základní škola Přerov, Svisle 13 a Základní škola Přerov, Trávník 27 v projektu 
„KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci 
ICT do výuky“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0023, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to za podmínky získání dotace z OP VK společností 
S – COMP Centre CZ s.r.o. Partner se na realizaci projektu nebude podílet žádnými 
finančními prostředky.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi příjemcem podpory 
společností ART ECON – Střední škola, s.r.o., IČ: 25500783, se sídlem Husovo nám. 
2061/91, 79601 Prostějov a partnerem Základní škola Přerov, Želatovská 8 v projektu 
„DIGITÁLNĚ A INTERAKTIVNĚ“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0030, v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to za podmínky získání 
dotace z OP VK společností ART ECON – Střední škola, s.r.o. Partner se na realizaci projektu 
nebude podílet žádnými finančními prostředky.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

3. schvaluje uzavření smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi příjemcem podpory 
Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592,  se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc 
a partnerem Základní škola Přerov, Želatovská 8 v projektu „Rozvoj podnikatelských znalostí, 
schopností a dovedností žáků“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0013, v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to za podmínky získání dotace z OP 
VK Univerzitou Palackého v Olomouci. Partner se na realizaci projektu nebude podílet 
žádnými finančními prostředky.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

Hlasování: 10 pro

3808/99/7/2014 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu        
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému 
dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Svisle 
13, IČ: 47858052, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 
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Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 17.867.080,94 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 7 k protokolu       
o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, 
uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 2.436.420,13 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 2 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

Hlasování: 10 pro

3809/99/7/2014 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny uvedeným 
organizacím z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

Mgr. Dvorský, Ph.D. před hlasování oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů v souladu se 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval 

3810/99/7/2014 Klub vodního póla Přerov - poskytnutí účelové dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Klub vodního póla Přerov, IČ: 66743613, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 
549/34, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2014
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

33 040,0 * + 40,0 33 080,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 1 654,0 * + 40,0 1 694,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 206,1 * + 40,0 25 246,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

3811/99/8/2014 Územní opatření o stavební uzávěře

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o důvodech a možnostech regulace počtu ubytoven na území 
statutárního města Přerov prostřednictvím územního opatření o stavební uzávěře a změny 
územního plánu

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zahájit řízení o vydání stavební uzávěry pro 
stavby ubytovacích zařízení pro celé správní území města Přerova,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. a) z.č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 
3 Územního plánu města Přerova spočívající v přehodnocení podmínek k využití funkčních 
ploch vzhledem k ubytovacím zařízením.

V diskusi Mgr. Hluzín informoval, že na ubytovnách je hlášeno 774 občanů.

Hlasování: 10 pro
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3812/99/8/2014 Veřejná sbírka pod vánočním stromem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Svaz 
tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území 
statutárního města Přerova v termínu od 28.11.2014 do 05.01.2015. Čistý výtěžek sbírky bude určen 
na zakoupení invalidního vozíku pro imobilní občany.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2015

Hlasování: 10 pro

3813/99/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Radslavice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 
Radslavice, IČ 00301884 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: 31.10.2014

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová.

9. RŮZNÉ

3814/99/9/2014 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2014

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda pracovní komise – Hlavní inventarizační komise 
p. Čestmír Hlavinka.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2014 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení.

Hlasování: 10 pro

3815/99/9/2014 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov           
X-Popovice a Přerov XI-Vinary

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování ulic 
v Přerově takto:
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a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5290/100 pojmenovat názvem gen. 
Fajtla

b)  ulice v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy  
     - ulici č. 1. názvem Novákova Pavla Nováka
     - ulici č. 2. názvem Markulčekova
     - ulici č. 3. názvem Kotasova

c)  ulice v části Přerov X-Popovice, katastrální území Popovice, p. č. 46/1 pojmenovat názvy  
     - ulici č. 1. názvem Ke Kočířům 
     - ulici č. 2. názvem U Cihelny

d)  ulici v části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice, p. č. 181 názvem U Zahradnictví

Na základě diskuse byl upraven název ulice Novákova,  a to na ulici s názvem Pavla Nováka na počest 
přerovského zpěváka a spisovatele.

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro

3816/99/9/2014 Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních 
záležitostí

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla připojit podpisy členů Rady města Přerova pod Petici ve věci řešení problematiky 
veřejného pořádku a sociálních záležitostí,

2. ukládá primátorovi v termínu do 10. 10. 2014 zaslat podepsaný podpisový arch předsedovi 
Svazu měst a obcí České republiky Ing. Danu Jiránkovi, který je oprávněn zastupovat petiční 
výbor.

Odpovídá: Ing. J. LAJTOCH

Termín: 10.10.2014

Hlasování: 10 pro

3817/99/9/2014 Poskytnutí návratné sociální výpomoci

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a tajemník MMPr 
Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců 
města Přerova, v platném znění, poskytnutí zápůjčky - návratné sociální výpomoci ve výši 20 000 Kč 
a uzavření smlouvy o této zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako zápůjčitelem a paní I.M. jako 
vydlužitelem.

Hlasování: 10 pro
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3818/99/9/2014 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č……/2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 
3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 
7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 
7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014 a vnitřního předpisu č. 21/2014, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova předložit Radě města Přerova stanovení počtu 
zaměstnanců Odboru vnitřní správy, oddělení ICT a Odboru ekonomiky od 1.1.2015, zejména 
podle aktuální potřeby v souvislosti s novou legislativou v oblasti loterií.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 30.11.2014

Hlasování: 10 pro

3819/99/9/2014 Návrh na přiznání peněžitých plnění za výkon funkcí organizačních 
pracovníků výborů ZM a komisí RM

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za výkon funkcí organizačních pracovníků výborů ZM a komisí RM za jejich práci    
pro město v roce 2014 v rozsahu, uvedeném v příloze,

2. ukládá oddělení personálních a lidských zdrojů zajistit vyplacení těchto plnění.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 31.12.2014

Hlasování: 10 pro

3820/99/9/2014 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2015 ve slavnostní zámecké síni       
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v důvodové 
zprávě. Ve stanovených dobách sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech.

Hlasování: 10 pro

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

p. Čestmír Hlavinka
 opakovaně upozornil na velké množství reklamních panelů a „áček“ vč. vyvěšených 

reklamních letáků mimo určené reklamní plochy v ulicích města – podal podnět ke kontrole 
povolení záboru veřejného prostranství

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 99. schůzi Rady města Přerova konanou dne 10. září 2014               
ve 12.15 hodin.

V Přerově dne 15. 9. 2014

           Ing. Jiří Lajtoch
      primátor města Přerova

              Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
     člen Rady města Přerova


