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USNESENÍ z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014

102/6/2/2014 Program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze Rady města 
Přerova.

103/6/3/2014 Smlouva o přezkoumání hospodaření

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za roky 2014 a 2015 mezi statutárním městem Přerov a firmou AUDIT TEAM, 
s.r.o., Jeremenkova 40b, 779 00  Olomouc, IČ 29453411. Cena za uvedené služby činí 140.000,-- Kč 
bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 4. 2016.

104/6/3/2014 Vnitřní předpis č. 27/2014 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje vydat Vnitřní předpis č. 27/2014 vydaný Radou města Přerova O postupu 
jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových 
organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek,

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 
k podpisu vnitřního předpisu dle bodu 1 návrhu na usnesení.

105/6/3/2014 Rozpočtové opatření č. 21

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

106/6/3/2014 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

107/6/4/2014 ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace k ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy,

2. jmenuje primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského členem řídícího výboru ITI 
Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy,

3. schvaluje členy pracovních skupin pro:
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PO1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce (brownfields, podnikatelské zóny, 
rozvoj místního podnikání, vzdělávání, trh práce, sociální oblast) Mgr. Romanu Pospíšilovou,            
p. Radka Pospíšilíka a externí spolupracovnici Ing. Andreu Hošťálkovou,

PO2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky (inovace, výzkum a vývoj) Ing. Petra 
Měřínského, Ing. Hanu Štěpanovskou a externí spolupracovnici Ing. Andreu Hošťálkovou,

PO3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí (komunikace a dopravní dostupnost, 
protipovodňová opatření, odpadové hospodářství, kvalita prostředí, cestovní ruch, MHD, cyklostezky) 
Ing. Antonína Prachaře, Ing. arch. Jana Horkého, Ing. Tomáše Tužína, Ing. Alici Kutálkovou,

4. navrhuje Řídícímu výboru do pracovní skupiny PO1 Podpora souladu nabídky a poptávky na 
trhu práce za předsedu náměstka primátora Ing. Petra Měřínského, náhradníka náměstka 
primátora Bc. Tomáše Navrátila.

108/6/4/2014 Projekt  regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník

Rada města Přerova po projednání schvaluje doplnění složení Občanské poradní komise pro Program 
panelového sídliště Trávník o dva aktivní obyvatelé sídliště: Antonína Čecháka a Miloslava Skládala

109/6/4/2014 Zadání projektové dokumentace na akci:  Regenerace panelového 
sídliště Předmostí  -12.etapa, parkové úpravy prostoru na ulici 
Prostějovská a přemístění památníku Mistra Jana Husa

Rada města Přerova po projednání pověřuje oddělení koncepce a rozvoje města, Odboru koncepce a 
strategického rozvoje, zadáním projektové dokumentace na akci: Regenerace panelového sídliště 
Předmostí - 12.etapa, parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památníku Mistra 
Jana Husa.

110/6/4/2014 Cyklostezka nábř. Protifašistických bojovníků - žádost o dotaci

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit a podat žádost o dotaci na akci 
"Cyklostezka nábř. Protifašistických bojovníků" z vyhlášeného programu SFDI na výstavbu a 
údržbu cyklostezek pro rok 2015, 2016, za podmínky schválení financování této akce               
v rozpočtu města pro rok 2015.

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání a podpisům listin souvisejících          
s administrací projektu.

111/6/5/2014 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " –
schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, včetně odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky,

2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
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112/6/5/2014 Veřejná zakázka „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ –
vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
„Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ vázané na posouzení kvalifikace podle § 59, 
posouzení nabídek dle §76, posouzení výše nabídkových cen dle § 77 a hodnocení nabídek 
podle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ uchazeče č. 3 GREEN PROJECT s.r.o., 
Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ: 27195783, z důvodu nesplnění požadavků 
zadavatele

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro 
veřejnou zakázku „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“, která byla předložena od 
společnosti Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČ: 47165006

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČ: 47165006, jako 
zhotovitelem, předmětu plnění veřejné zakázky „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“  

Cena za plnění bude činit 1 462 030,50 Kč bez DPH, tj. 1 769 056,91Kč 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.

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k uzavření právních jednání a k podpisu 
smlouvy o dílo dle bodu 4 návrhu

113/6/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravic

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 v k.ú. Žeravice.

114/6/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 67/1 a části 
pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 67/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2 a části pozemku p.č. 594, ostatní plocha,            
o výměře cca 4 m2 oba v k.ú. Předmostí.
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115/6/6/2014 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku  statutárního města Přerova pozemků p.č. 2174/2, p.č. 
2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3, p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 
2176/36 a id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19 vše v k.ú. Bochoř

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí pozemku p.č. 2174/2, orná půda, o výměře 268 m2, p.č. 2174/18, ostatní plocha,         
o výměře 9 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o výměře 461 m2, p.č.2176/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 573 m2, p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32, orná půda,   
o výměře 111 m2, p.č.2176/36, orná půda, o výměře 44 m2, id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19, ostatní 
plocha, o výměře 73 m2 vše v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56.

116/6/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1157/25/3/2014   a to tak:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov - pozemků p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, 
ostatní plocha , o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, do spoluvlastnictví D.H., L.Š., za 
dohodnutou cenu dle návrhu žadatele 14 700,- Kč, tj. 300,- Kč/m2."

117/6/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova -
rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  zastavěná plocha a 
nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle přílohy na rodinný dům č.p. 228,   příslušný  k části 
obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. 
Lověšice u Přerova,  Dělnický dům v Lověšicích,  mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a L.M., jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/1 hodinu užívání, ve dnech středa od 16 
do 20 h, pátek od 17 do 22 h, sobota od 9 do 22 h, neděle od 14 do 20 h. Účelem nájmu bude 
využití prostor ke hře badmintonu.  Ujednáním nájemní smlouvy bude povinnost nájemce, že 
v případě potřeby přednostně umožní využití kulturního domu pro kulturní a společenské akce 
obyvatel místní části Lověšice a pro potřeby StMPr.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.



5

118/6/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části 
pozemků p.č. 2680/21, p.č. 2645/1, p.č. 5307/3, p.č. 2487/3, p.č. 75/1,  
p.č. 5198/7 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
20.1.1998, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, na část pozemků p.č. 2680/21 o výměře 8 m2, p.č. 
2645/1 o výměře 8 m2, p.č. 5307/84 o výměře 8 m2, p.č. 2487/3 o výměře 8 m2, p.č. 75/1 o 
výměře 6 m2 a  p.č. 5198/17 o výměře 8 m2, vše ost. pl., ost. komunikace, v k.ú. Přerov mezi  
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Tabák Profit s.r.o., se sídlem 
Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/45, IČ 49610601, jako nájemcem, ke dni 31.12.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

119/6/6/2014 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:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku 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 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Mgr. Ivanou Cvikovou, Dis., se sídlem Sviadnov, 
Svážná 431, IČ 75868881, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit  61.335,-Kč/rok (bez DPH), tj. 750,-
Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 600,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu 
č. 7/09).  Účelem nájmu bude využití jednotky pro provozování výstavní a prodejní  galerie 
uměleckých děl. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

120/6/6/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. k objektu 
bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou dne 12.1.2009 
uzavřely statutární město Přerov jako povinný z věcného břemene a společnost Teplo Přerov 
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a.s., IČ 25391453 se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako oprávněný z věcného břemene 
k objektu k bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), příslušném k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 740/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 m2 v k.ú. 
Přerov, kterým se nahrazuje stávající znění čl. II odst. 4 smlouvy o zřízení věcného 
břemene textem:

„Oprávněný z věcného břemene je oprávněn vstupovat do budovy zatížené věcným břemenem             
za účelem provádění nezbytné údržby, revize, opravy a kontroly technologie.“

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

121/6/6/2014 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  
tiskárny EPSON DFX - 8500

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movité věci dle přílohy - tiskárny EPSON DFX - 8500, výr. č. ADX 
0003148, inv. č. I-00351-2012,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o.,  se sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 79/3, IČ 
27831337, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 7.600,-Kč (včetně DPH). Ujednáním 
kupní smlouvy bude úhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.200,-Kč.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

122/6/6/2014 Uzavření dohody úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí         
v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 101/4, , ost. 
plocha, o výměře 50 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako 
vlastníkem pozemku  a B.D., jako uživatelem pozemku, , ve výši 150,- Kč za období od 
1.1.2012 do 31.12.2014.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

123/6/6/2014 Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka             
v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, ve věci žalobce 
statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, 
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insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o.,              
o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání odvolání statutárního města Přerova proti rozsudku Krajského soudu v 
Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, kterým Krajský 
soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, zamítl žalobu žalobce statutárního města Přerova proti 
žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, IČ 69911461, se sídlem Čapka Drahlovského  871/17, 
Přerov, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., IČF 27772829, se 
sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, na vyloučení majetku - pozemku p.č. 
798 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 745
(Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a 
nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušný k části obce 
Přerov I-Město, pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 803 (zastavěná 
plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části 
obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1
(ostatní plocha – manipulační plocha), pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je 
postaven na pozemku p.č. 804, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušného k části 
obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 802, objektu k bydlení č.p. 1604
(Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 798 
a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
postavena na pozemku p.č. 805/2, vše v k.ú. Přerov, z majetkové podstaty dlužníka.

2. pověřuje advokátku Mgr. Lenku Hrudíkovou, č. osvědčení ČAK 8647, IČ 66246067, se 
sídlem Boženy Němcové 1695/2, Přerov, která zastupuje statutární město Přerov v řízení o 
žalobě dle bodu 1., aby podala v zastoupení statutárního města Přerova odvolání proti 
rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 
6.10.2014.

124/6/6/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k 
pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 
a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město 
Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611 se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, k 
nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 
(vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1178 
m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) 

o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna mít na 

výše uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA 
Přerov“, a to na dobu dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem 
č. 1 mělo být nahrazeno stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby textem:

„Stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za právo stavby celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve výši 
737.430,- Kč (slovy: sedmsettřicetsedmtisícčtyřistatřicet korun českých) (dále jen jako „úplata“). Na 
tuto celkovou úplatu bude vlastníkem vystaven daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
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(§ 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb). Stavebník se zavazuje splácet úplatu prostřednictvím 
pravidelných opětujících se měsíčních splátek ve výši 8.778,93 Kč (slovy: 
osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých devadesáttři halířů) (dále jen jako „stavební plat“), a to 
vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet 
vlastníka č.ú. 19-1884482379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem platby 
717000001.“

125/6/6/2014 Realizace restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého         
z pozemku p.č. 30/7 na pozemek p.č. 37 vše v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje realizaci restaurování a přemístění sochy sv. Jana 
Nepomuckého z pozemku p.č. 30/7 na pozemek p.č. 37 vše v k.ú. Předmostí, přičemž by toto 
přemístění bylo realizováno souběžně s přemístěním pomníku Mistra Jana Husa, včetně zajištění 
finančních prostředků v rámci „Programu regenerace panelového sídliště Předmostí“.

126/6/6/2014 Restaurování sochy Jana Amose Komenského, umístěné na pozemku 
p.č. 4956/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje jako nejvhodnější nabídku na restaurování sochy Jana Amose Komenského, 
umístěné v ul. Čapky Drahlovského v Přerově, na pozemku p.č. 4956/1 v k.ú. Přerov, nabídku 
Mgr.A. Josefa Petra, Dolní 365, 763 621 Tlumačov, v celkové částce 64.600,- Kč s DPH.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočtové
opatření

3725 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500253 - Sběrný dvůr odpadu 
ul. Želatovská)

- 65

3326 510 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí (kaple, 
sochy aj.)

+ 65

127/6/8/2014 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 
provozovaných na území statutárního města Přerov.

128/6/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10 (1+0), o ploše 25,85 m2    
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části 
obce Přerov I–Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní M.C., za nájemné ve výši 917,- Kč/měsíc 
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(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.7.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 63, (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. 2) s panem J.G., za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
2, na dobu určitou do 30.7.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2015

129/6/9/2014 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb provozování 
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek č. 
22/023/011/2010 

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje uzavření dodatku č.2 mezi Statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a 
společností B2B CENTRUM a.s., se sídlem Praha 4, Starochodovská 1359/76, PSČ 149 00, 
IČ 25591339, jako poskytovatelem, ke smlouvě o poskytování služeb provozování 
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek č. 22/023/011/2010 ze dne 
31.12.2010, ve znění dodatku č.1 ze dne 22.2.2011, kterým se upravuje doba platnosti 
smlouvy do 30.6.2015 a kterým se specifikují některé povinnosti poskytovatele po ukončení 
platnosti smlouvy.

2 pověřuje podpisem dodatku č.2, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského.

130/6/9/2014 Kontrola usnesení č. 20/2/13/2014 – plán práce Pracovní skupiny pro 
optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na 1. pololetí 
2015.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plán práce Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání                     
s komunálním odpadem na 1. pololetí 2015;

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi předložit Radě města do 30.6.2015 zprávu       
o činnosti Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem za 1. 
pololetí 2015.

131/6/9/2014 Smlouva o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavřít smlouvu na rok 2015 o poskytnutí pronájmu 
sportovního zařízení mezi společností Teplo Přerov a.s. zastoupené ředitelem Ing. Jaroslavem 
Klvačem a statutárním městem Přerovem zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským.

Odpovídá: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: ihned
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132/6/10/2014 Podnět člena Rady města Ing. Vladimíra Holana 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora p. Pavlu Košutkovi prověřit možnost 
bezplatného cestování městskou autobusovou dopravou v Přerově pro občany starší 70 let.

V Přerově dne 18. 12. 2014

       Mgr. Vladimír Puchalský Ing.arch. Jan Horký
primátor Statutárního města Přerova          člen Rady města Přerova


