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USNESENÍ z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016

1279/38/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 38. schůze Rady města 
Přerova konané dne 25. února 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu           
38. schůze Rady města Přerova.

1280/38/3/2016 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
objednatelem a společností ARRIVA MORAVA, a.s.,  IČ 25827405, se sídlem Vítkovická 
3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako dopravcem, a to ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je závazek  dopravce zajistit provozování městské 
autobusové dopravy v Přerově v období od 9.2.2016 do 8.2.2018, a to na základě vzniku 
mimořádné situace dle ust. § 22 zákona č. 194/2010 Sb. Součástí smluvního vztahu je zajištění 
dopravní obslužnosti dopravcem na základě objednávky statutárního města Přerova č. 21/2016 
a její akceptace ze dne 8.2.2016.

2. pověřuje Pavla Košutka, náměstka primátora a Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí Odboru 
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, k právním jednáním dle bodu 
1.  návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

1281/38/4/2016 Další postup statutárního města Přerova v soudním řízení o žalobě 
proti rozhodnutí  - odvodu za porušení rozpočtové kázně vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 65Af  47/2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje zpětvzetí žaloby proti rozhodnutí Finančního úřadu      
pro Olomoucký kraj č.j. 29714/14/50000-10470-711175 ze dne 7.11.2014 podané dne 17.12.2014 ke 
Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a vedené tímto soudem pod č.j. 65Af 47/2014-24.
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1282/38/5/2016 Text interpelace

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí se souhlasem text interpelace zaslané ministrovi 
obrany ve věci letiště v Bochoři.

V Přerově dne 25. února 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                              Bc. Tomáš Navrátil
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


