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USNESENÍ z 25. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2015

723/25/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 25. schůze Rady města 
Přerova konané dne 3. září 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 25. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2015,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 25. schůze Rady města 
Přerova.

724/25/4/2015 Rozpočtové opatření č. 14

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 
(ad 2).

725/25/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladovací hala III. etapa, Den 
Braven Přerov“

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Skladovací hala III. etapa, Den Braven Přerov“, situovanou        
na pozemcích parc.č. 6034/5 a 6034/47 v katastrálním území Přerov, kdy pozemek parc.č. 6034/47      
v katastrálním území Přerov je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu 
na usnesení).

726/25/6/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0268/2015 na realizaci 
stavby s názvem „Cyklostezka Přerov, náb. Protifašistických  
bojovníků.“

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                           
č. SML/0268/2015 ze dne 15.5.2015, na realizaci stavby „Cyklostezka Přerov, náb. Protifašistických   
bojovníků.“, se zhotovitelem SISKO spol.  s r.o. , Přerov, Velká  Dlážka 527/8, PSČ 750 02,             
IČ 47155558, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění 
(méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 102 989,80 Kč bez DPH z původní ceny        
1 945 051,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 842 061,20  Kč bez DPH.
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727/25/6/2015 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, 
Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.
Přerov)“ - rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“,

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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 1. - Rekonstrukce chodníku ul. Tylova,
Předmostí, uchazeče ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ 02604795, pro nesplnění zadávacích podmínek,

3. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 1. - Rekonstrukce chodníku ul. Tylova, 
Předmostí, uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 
IČ 47155558, pro nesplnění zadávacích podmínek,

4. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 2. - Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně, 
uchazeče ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 02604795, pro nesplnění zadávacích podmínek,

5. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 2. - Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně, 
uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 
47155558, pro nesplnění zadávacích podmínek,

6. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 3. - Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická 
– od začátku obce, uchazeče ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795, pro nesplnění zadávacích podmínek,

7. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 3. - Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická 
– od začátku obce, uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, IČ 47155558, pro nesplnění zadávacích podmínek,
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8. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 4. - Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž, 
uchazeče ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 02604795, pro nesplnění zadávacích podmínek,

9. 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 
„Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 4. - Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž,
uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 
47155558, pro nesplnění zadávacích podmínek,

10. 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 chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 1. - Rekonstrukce chodníku ul. Tylova, 
Předmostí, která byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního 
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

11. 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 chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú.
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 2. - Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně, 
která byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

12. 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 chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 3. - Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická 
– od začátku obce, která byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., 
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

13. 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 chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. 
Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ z části 4. - Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž, která 
byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 
01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

14. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků 
Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, 
k.ú.Přerov)“ z části 1. - Rekonstrukce chodníku ul. Tylova, Předmostí.

               
Cena za plnění bude činit 584 258,28 Kč bez DPH, tj. 706 952,52 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, 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.
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15. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků 
Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.
Přerov)“ z části 2. - Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně.

               
Cena za plnění bude činit 420 205,45 Kč bez DPH, tj. 508 448,59 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, 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.

16. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků 
Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, 
k.ú.Přerov)“ z části 3. - Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická – od začátku obce.

               
Cena za plnění bude činit 259 444,89 Kč bez DPH, tj. 313 928,39 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, 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.

17. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků 
Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, 
k.ú.Přerov)“ z části 4. - Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž.

               
Cena za plnění bude činit 172 238,60 Kč bez DPH, tj. 208 408,80 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, 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.

728/25/6/2015 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce" – schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Veřejná prostranství 
Jižní Čtvrť I. – II. etapa – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona               
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),           
tj. zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek 
§ 23 odst. 7 a) zákona.
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729/25/6/2015 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě Města" - změna v personálním zajištění Projektu

Rada města Přerova po projednání odvolává na vlastní žádost z funkce zástupce vedoucího Projektu 
za Statutární město Přerov Ing. Tomáše Saňku.

730/25/6/2015 Veřejná zakázka: „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova  - Projekt 09 IOP“, schválení dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo č. SML/0175/2014 – změna způsobu zálohování dat

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo                           
č. SML/0175/2014 ze dne 17. 3. 2014 na realizaci díla s názvem „Zajištění přenosu dat a informací       
v územní samosprávě města Přerova  - Projekt 09 IOP“, se zhotovitelem TESCO SW a. s., se sídlem 
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, zastoupeného RNDr. Josefem Tesaříkem, 
předsedou představenstva, IČ: 258 92 533 a O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22, Praha 4 – Michle, zastoupeného na základě pověření ze dne 17. 12. 2013 Ing. Alešem 
Mejzlíkem, IČ: 601 93 336, ve znění dle Přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 3 je sjednání změny 
způsobu zálohování dat.

731/25/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku prostor, 
výjma místnosti č. 028  o výměře  9 m2 v 1. PP,  v objektu občanské vybavenosti č.p. 387, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, (Čechova 43).

732/25/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
vyznačené na situaci v příloze č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věci        
do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 573,69 
m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 15145 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.
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733/25/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 1721, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku
p.č.  445/1,  v k.ú. Přerov (B.Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku objektu 
bydlení č.p. 1721, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1,        
v k.ú. Přerov (B.Němcové 10).

734/25/7/2015 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 101/4 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 3840/100/6/2014, kterým  schválila záměr 
úplatného převodu části pozemku p.č. 101/4, ost. plocha, o výměře cca 40 m2 a cca 80 m2, v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

735/25/7/2015 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 686/24/5/2015 schválené na 24. schůzi Rady města Přerova dne           
25.8. 2015.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky       
č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, 
č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 
285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 3.790.000,- Kč do vlastnictví pana Thu Hien Dinh Thi, 
IČ 67705464, bytem Brumov Bylnice, 1. května 1009.

736/25/7/2015 Nájem a pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 2614/1 a 2614/6 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 2614/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, v k.ú. 
Přerov a pacht části pozemku p.č. 2614/1, zahrada , o výměře 357 m2, v k.ú. Přerov.
Nájemní a pachtovní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem a propachtovatelem) a M.B.  a   T.B. ( jako nájemcem a pachtýřem)              
ve znění přílohy č. 1.  Nájemné činí 112,- Kč/rok, tj. 7,- Kč/m2/rok a pachtovné činí 357,-
Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2, v k.ú. Přerov.
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Nájemní  a pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 
měsíců, vždy k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovní roku - tj. k 30.9. 
roku následujícího. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé 
smluvní straně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.9.2015

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

737/25/7/2015 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 
20.8.2014 mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem) a Zemědělským družstvem 
Kokory, jako pachtýřem, ve znění dle přílohy č. 1.
Dodatkem se z předmětu pachtu vyjímá část pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Předmostí o výměře 858 m2        
a část pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Předmostí o výměře 27 m2 a v souvislosti s tím se snižuje výše 
pachtovného, které nově činí 87.549,- Kč/rok.  V ostatní se ujednání pachtovní smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.10.2015

738/25/7/2015 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2617/101,  jiný nebytový prostor,  v objektu 
bytový dům č.p. 2616, 2617, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 5307/13, v k.ú. Přerov, (Želatovská 12)

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním nebytové jednotky č. 2617/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům  č.p. 2616, 2617, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5307/13, o celkové výměře 74 m2, v k.ú. Přerov, Želatovská 12, do podnájmu pro o.p.s. 
AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I – Město, Horní náměstí 18/18,                  
IČ 02590425, když nájemcem nebytové jednotky je p.s. DUHA Klub Rodinka, se sídlem 
Přerov I - Město, Tř. 17. listopadu 277/16, IČ 71174826. Účelem podnájmu bude využití 
jednotky k provozování volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi.

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

739/25/7/2015 Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes 
železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692 

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o využití výluky na síti SŽDC, státní organizace (při opravě 

mostu na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692), mezi 
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statutárním městem Přerov, jako objednatelem a SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  jako dodavatelem,           
ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.10.2015

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

740/25/7/2015 Dohoda o způsobu financování opravy fasády - dům č.p. 641, 
Žerotínovo nám. 15 v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody vlastníků jednotek o rozdělení způsobu financování opravy fasády 
v domě č.p. 641, Žerotínovo náměstí 15 v Přerově, dle přílohy č. 1, mezi všemi vlastníky 
bytových a nebytových jednotek v tomto domě.

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

741/25/7/2015 Přispívání do fondu oprav SVJ Kainarova 7,8,9 u nebytového prostoru 
č. 2894/102

Rada města Přerova po projednání schvaluje, že statutární město Přerov jako vlastník nebytové 
jednotky 2894/102 v objektu k bydlení č.p. 282, č.p. 281, č.p. 280 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 282, č.p. 281, č.p. 280 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 195 m2, v k.ú. Přerov      
ve výši 1204/37984 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1204/37984 na pozemku p.č. 75/9, 
v k.ú Přerov, nebude přispívat měsíčně do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 
282, 281, 280 ulice Kainarova 7, 8, 9 v Přerově a Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 282, 
281, 280 se nebude podílet na opravách a dalších věcech spojených s nebytovým prostorem 2894/102, 
která je ve vlastnictví statutárního města Přerova.

742/25/9/2015 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 60 osobám a osobám          
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 3. 2016.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 26 osobám a osobám           
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 7.9.2015

743/25/9/2015 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" -
nepeněžité dary 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 3 250,- Kč - 50 kg vepřové plece (65,-
Kč/1 kg) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným       
a společností Zemědělské družstvo Kokory, IČ 00149225, se sídlem Kokory 381, PSČ 751 05, 
jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, 
výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015".

2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 3 400,- Kč - 30 kg kuřecích prsou         
v celkové hodnotě 3 180, Kč (106,- Kč/1 kg), 100 ks vajec v celkové hodnotě 220,- Kč (2,20 
Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným      
a Ing. Helenou Patočkovou, IČ 10640631, se sídlem Přerov X-Popovice, Kovářská 38/12, PSČ 
751 24, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, 
výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015".

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 3 000,- Kč - 500 ks optických utěrek 
(6,- Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným 
a společností Meopta - optika, s.r.o. IČ 47677023, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 75002 Přerov 
I - Město, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění 
preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015".

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodů 1-3 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.9.2015

744/25/10/2015 Pracovní skupina pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí činnost pracovní skupiny pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova.

2. jmenuje porotu ve složení: doc. Ing. arch. Jan Rajlich, Jan Křemének, Josef Hlaváček,       
Mgr. Barbora Botková, Marta Jandová, Lada Galová, Mgr. Bohuslav Přidal

a náhradníky členů poroty ve složení: František Borovec, Mgr. Václav Houf, Anna Sypěnová, 
Mgr. Martin Dvořák, Mgr. Helena Netopilová, Ing. Petr Hermély, PhDr. Jiří Lapáček.
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745/25/10/2015 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č……/2015, 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, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu     
č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015 a vnitřního předpisu     
č. 12/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. ruší úsek veřejných zakázek (začleněn na Odboru řízení projektů a investic) s účinností        
od 1.1.2016,

3. ruší oddělení projektových řízení a správy dotací (začleněno na Odboru řízení projektů           
a investic) s účinností od 1.1.2016,

4. zřizuje oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací (začleněno na Odboru řízení 
projektů a investic) s účinností od 1.1.2016,

5. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 
města Přerova 

• na 310,7, a to s účinností od 1.10.2015 do 31.12.2015,
• na 306,7, a to s účinností od 1.1.2016 do 31.3.2016,
• na 303,7, a to s účinností od 1. 4. 2016 do 31.5.2016, 
• na 301,7, a to s účinností od 1. 6. 2016 do 30.6.2016,
• na 297,7, a to s účinností od 1. 7. 2016.

746/25/10/2015 Pověření na prodej 8 ks služebních zbraní

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s prodejem 8 ks služebních zbraní (dle přílohy),

2. pověřuje prodejem těchto zbraní ředitele MP Přerov Mgr. Omara Teriaki.

747/25/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 

Rada města Přerova po projednání rozšiřuje pracovní skupinu pro dotační program v oblasti sportu 
pro rok 2016, ustanovenou na 24. schůzi Rady města Přerova dne 25. srpna 2015 usnesením číslo 
663/24/3/2015 o tyto členy: Ludmilu Tomaníkovou, PhDr. Jiřího Lapáčka, Michala Záchu.
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748/25/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání souhlasí se zapojením města Přerova do soutěže "Tady žiju", 
kterou pořádá asociace cykloměst.

V Přerově dne 3. září 2015

                     Ing. Petr Měřínský                                                                        Mgr. Helena Netopilová
náměstek primátora Statutárního města Přerova                                             členka Rady města Přerova


