USNESENÍ z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2016

2046/55/2/2016

Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 55. schůze Rady města
Přerova konané dne 20. října 2016

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 55. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2016,

2.

schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze Rady města Přerova.

2047/55/3/2016

Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních
prostředků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních
prostředků statutárního města Přerova za období 01.07.2016 do 30.09.2016.

2048/55/4/2016

Rozpočtové opatření č. 19

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1),

2.

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

2049/55/4/2016

Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a
rozvojové banky a. s.

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW mezi statutárním městem Přerov
a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4,
IČ 44848943, na základě kterého dojde k datu 15.12.2016 k předčasnému splacení úvěru, a to
formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč,

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová
Termín: 15.12.2016
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:
PAR

POL
2324

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočet
1 661,2 *

rozpočtové
opatření
+ 107,0

rozpočet
po úpravě
1 768,2

1

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet
39 635,1

rozpočtové
opatřené
+ 1 765,8

rozpočet
po úpravě
41 400,9

210 Uhrazené
splátky
dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků
210 Úroky z úvěrů

2 500,0

- 1 658,8

841,2

rozpočtové
opatření
+ 107,0

rozpočet
po úpravě
42 242,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

210

Splátky jistiny a úroků z úvěrů

42 135,1

2050/55/4/2016

Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata
za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 v celkové výši 1 200 Kč.

2051/55/6/2016

Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – zrušení výběrového
řízení

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí, že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby –
Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“,
zahájeného na základě usnesení č. 1961/53/6/2016 z 53. schůze Rady města Přerova konané
dne 22. září 2016, nebyly ve lhůtě pro podání nabídek doručeny žádné nabídky,

2.

ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – Zpracování projektové
dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“.

2052/55/6/2016

Příprava projektů spolufinancovaných z ITI na zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury základních škol

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zahájení zpracování projektové dokumentace v rámci ITI Olomoucké aglomerace
na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol a to konkrétně projektů:
a) ZŠ Přerov, U Tenisu 4
- Modernizace učebny školní dílny a rozšíření venkovní učebny pro výuku Světa práce pěstitelství
- Celková modernizace odborné učebny fyziky
b) ZŠ Přerov, Trávník 27
- Centrum pro přírodovědné a jazykové vzdělávání
- Celková vnitřní konektivita ZŠ Trávník
c) ZŠ Želatovská 8
- Kompletní rekonstrukce a obnova vybavení jazykových učeben
d) ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16
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- Vybudování multimediální učebny, rekonstrukce jazykové učebny a vznik odborné učebny
pro chemii a fyziku
e) ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
- Vznik interaktivní digitální učebny pro výuku odborných předmětů
2.

pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci jednotlivých
projektů v rámci ITI Olomoucké aglomerace (vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a provádění stavby a všech souvisejících dokumentací, včetně vypracování
položkového rozpočtu na realizaci projektu). Dokumentace budou splňovat podmínky
dotačního titulu.

2053/55/6/2016

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
– Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova
zadat veřejnou zakázku na služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou
s názvem „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028“.

2.

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb (dle Přílohy č. 1) mezi statutárním
městem Přerov a společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem
Helfertova 2040/13, 613 00 Brno-Černá Pole, IČO: 283 60 125. Předmětem této smlouvy je
poskytování právních služeb při realizaci otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nadlimitní veřejné zakázky na výběr dopravce městské
autobusové dopravy - Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028. Cena za plnění
bude činit 480 000 Kč bez DPH, za podmínky finančního krytí.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právního úkonu dle bodu 2 návrhu
na usnesení a k podpisu této smlouvy.

2054/55/6/2016

Veřejná zakázka „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení,
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění
podmínek účasti a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem
„Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“, dle příloh č. 1 - 5,

2.

schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
s názvem „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 9/2012,

3.

schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti:

P.č.
1.
2.
3.

Obchodní společnosti, sídlo
NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., Žarošická 13, 628 00

IČ
63469511
48117820
00176150
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Brno
ARLES, s.r.o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták
JANUS spol. s r.o., Na lysinách 43, 147 00 PRAHA 4
Computer System CZ s.r.o., Werichova 658/23, 779 00 Olomouc

4.
5.
6.
4.

ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání nabídek, posouzení splnění
podmínek účasti a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové Člen komise
číslo
1.
Ing. Petr Měřínský
2.
Libor Jílek
3.

Mgr. Petr Karola

Administrátor
Ing. Alena Řihošková

5.

25544276
40764281
26834979

Organizace

Náhradník

Zástupce zadavatele
Ing. Vladimír Holan
Odd. informačních a Tomáš Otčenášek
komunikačních služeb
Odbor vnitřní správy
Ing. Jitka Kučerová

Organizace
Odd. řízení projektů,
veřejných zakázek
dotací

Organizace
Zástupce zadavatele
Odd. informačních a
komunikačních služeb
Odd. informačních a
komunikačních služeb

Náhradník administrátora Organizace
Mgr. Jan Strejček
Odd. řízení projektů,
a
veřejných zakázek
dotací

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Oznámení
o vyloučení účastníků a Oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů.

2055/55/7/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4741/3, p.č.
4742/1, p.č. 4742/2 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2,
p.č. 4742/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví PSS
Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené
na situaci v příloze.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.
4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2
zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví PSS Přerovská stavební
a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č.
4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2
zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví PSS Přerovská
stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v
příloze.
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a

2056/55/7/2016

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
koeficient Rady města Přerova - Kmr pro rok 2017 ve smyslu
vnitřního předpisu č. 7/09

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení stanovit ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního
předpisu č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova
a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2017
ve výši Kmr = 1,0.

2057/55/7/2016

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše v k.ú.
Předmostí - uzavření Dodatku č. 6

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 17.11.1992, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne
20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 mezi statutárním
městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov,
Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem ve znění dle Přílohy č. 1. Předmětem dodatku je
doplnění účelu výpůjčky z původního účelu - "sportovně rekreační" na "sportovně rekreační
účely,
provozování
autokrosového a motokrosového sportu a provádění činností
souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním pořádku na předmětu výpůjčky",
prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2029 a úprava podmínek provozu areálu přerovské rokle.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.11.2016
2.

ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat, aby v provozním řádu byla určena
odpovědná osoba provozovatele, tedy správce areálu, který rozhodne, zda tratě jsou způsobilé
k závodům a tréninkům ve smyslu odst. 4) a 5) provozního řádu.

3.

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

2058/55/7/2016

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu
na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 155 v k.ú.
Čekyně

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného
z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN, včetně případné
rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 155 v k.ú. Čekyně, a to
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IVPodmokly, IČ 24729035, a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena
o příslušnou sazbu DPH.
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Věcné břemeno - služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím
povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, dle přílohy č.1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání
dokončené stavby distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN (stanovené příslušnými
právními předpisy) do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému
z věcného břemene - služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým
bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku. Vyhotovení
znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Oprávněný z věcného břemeneslužebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku
a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.
2.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov - Čekyně, Čada, p.č. 491, NNv,
NNk, č. stavby IV-12-8011552“, na pozemku p.č. 155 v k.ú. Čekyně, mezi statutárním
městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako stavebníkem, dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.11.2016
3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. a 2. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě
tohoto právního jednání.

2059/55/7/2016

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, p.č.
6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č.
4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5, vše v
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného
z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení VN, NN, venkovního vedení 22 kV, provádět na součásti
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění k tíži pozemků p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č.
6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1,
p.č. 6714/4, p.č. 6714/5, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 6050-412115/2014, č. 6069-413-115/2014 a č. 6070-434-115/2014, a to ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako
povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56,
140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 141.520,- Kč, včetně
DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného
břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek
za vklad.
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.11.2016
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto
právního jednání.

2060/55/7/2016

Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v centru města, a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého
dopravního značení č. IZ 8a)

Rada města Přerova po projednání:
1.

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova
souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v centru města v termínu dne 29. 11. 2016 od 15:00 do 21:00 hod ve vymezeném úseku a to u
vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro
žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu zajištění
charitativní akce „ Vánoční kamion Coca-Cola“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul.
Bratrská, Přerov.
SPZ 9A7 1390 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FREIGHTLINER 23 400 kg

2.

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova
souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v centru města v termínu 21.10.2016 – 30.11.2016 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož
největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele
WOMBAT s.r.o., Březinová 23/759, 616 00 Brno, z důvodu vyčištění, monitoringu a úpravy
kanalizace na nám. T. G. Masaryka. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, nám.
T.G.Masaryka, ul. Blahoslavova, Přerov.
0CM 99-41 TATRA 815
2M4 70 63 ŠICH TRAILER

speciální na čištění kanálů
přívěs k zázemí pro techniku

22 400 kg
12 800 kg

6M0 7945 IVECO
5M4 2944 FLEIEGL

nákladní automobil
přívěs na obnovu potrubí

16 500kg
18 000kg

2061/55/7/2016

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č.
4995, p.č. 1961/1, p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění
reklamních zařízení-áčka

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení schválit uzavření smlouvy o právu
provést stavbu na pozemcích p.č. 4995 o výměře 631 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č.
1961/1 o výměře 4632 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha), p.č. 1019/1 o výměře 13847 m2
(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město,
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. VENDI s.r.o., se sídlem Určická 31,
796 01 Prostějov, IČ: 25317423, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.
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2062/55/7/2016

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.
528/7 v k.ú. Předmostí - Novostavba RD, garážového stání a
zahradního skladu, včetně oplocení, terénních úprav, retenční nádrže a
napojení na technickou infrastrukturu-přípojka vodovodu a splaškové
kanalizace, stavba sjezdu s propustkem

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 528/7 o výměře
6748 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem
Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p.
J. a pí I.B., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.
Jedná se o stavbu přípojky vodovodu a splaškové kanalizace a o stavbu sjezdu s propustkem
k plánované novostavbě RD na ul. Olomoucká v Předmostí.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.12.2016

2.

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

2063/55/7/2016

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.
509 v k.ú. Lověšice u Přerova - Stavební úpravy rodinného domu
č.p.13 Přerov III-Lověšice

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 509 o výměře 4136 m2
(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem
Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p.
I. a pí M.S., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.
Jedná se o odbourání části stavby a její nové provedení se sníženou střechou, která bude
přesahovat cca 50 cm nad dotčený pozemek.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.12.2016
2.

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

2064/55/7/2016

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č.
2051/1 p.č. 1981/44 oba v k.ú. Přerov - Stavba vjezdu ze
zatravňovacích tvárnic z ul. Interbrigadistů k RD, Sušilova v Přerově

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2051/1 o výměře
1164 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) a p.č. 1981/44 o výměře 1214 m2 (ostatní
plocha- zeleň) oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město,
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. J.J., p. P.J. a pí J.J., jako
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.
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Jedná se o stavbu vjezdu ze zatravňovacích tvárnic z ul. Interbrigadistů k RD, Sušilova
v Přerově k RD.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.12.2016
2.

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

2065/55/7/2016

Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí - Sjezd k objektu na p.č.542,
k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 30/1 o výměře 82430 m2
(ostatní plocha- jiná plocha), v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, Přerov IMěsto, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. DELTA 3 Přerov spol.
s r.o., se sídlem: Přerov - Přerov I - Město, Palackého 1498/3, PSČ 750 02 Přerov, IČO:
26853299 jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.
Jedná se o stavbu sjezdu k objektu na p.č.542, k.ú. Předmostí.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.12.2016

2.

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

2066/55/8/2016

„FIND YOUR WAY“ – nabídka k účasti v projektu

Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast statutárního města Přerova v projektu „FIND
YOUR WAY - 2017“ společnosti JF SHOW AGENCY.

2067/55/8/2016

Úprava platů ředitelek

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje s účinností od 1. 11. 2016 platový postup do vyššího platového stupně paní
Bc. Michaele Gálíčkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, v rozsahu dle důvodové
zprávy,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2016

2.

schvaluje s účinností od 1. 11. 2016 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení paní
Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, dle
schváleného nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2016
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2068/55/8/2016

Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených
a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem,
ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2016

2069/55/8/2016

Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje Základní škole Přerov, Trávník 27, realizaci projektu s názvem „ZŠ Trávník –
šablony OP VVV I“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ
I“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2016

2.

schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve
vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční
řízení projektů“ „ZŠ Trávník – šablony OP VVV I a Mateřská škola Přerov – Újezdec –
Šablony OP VVV I“ budou realizovány v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce
zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
programové období 2014 – 2020 v platném znění,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2016

3.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila elektronickým podpisem potvrzení obce
o bankovním účtu určeném pro finanční operace spojené s projektem dle bodu 1 tohoto
usnesení.

2070/55/9/2016

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (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. 1), s paní Z.S., za nájemné ve výši 894 Kč/měsíc (nájem bez
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č.
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1, na dobu určitou do 31.5. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce
hradit služby spojené s užíváním bytu.
2.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 36,41 m2,
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce
Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3,v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní J. K., za nájemné ve výši 1.292 Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 5. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 31.12.2016

2071/55/9/2016

Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Jsme tady,
o.p.s., se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I - Město, Sokolská 520/26, IČ 28553187 a to formou
pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území statutárního města Přerova v termínu od
27.11.2016 do 03.01.2017. Čistý výtěžek sbírky bude určen na pořízení klimatizační jednotky.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 27.11.2016

2072/55/10/2016 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2016
Rada města Přerova po projednání schvaluje po projednání výsledky soutěže Předzahrádka roku 2016.

2073/55/10/2016 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku
a nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců
Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi
Kulturními a informačními službami města Přerova a subjektem KPU služby s.r.o., se sídlem
v Bochoři, Partyzánská 367/58, PSČ 750 02, IČ 05423635, plátce DPH. Jedná se o nájem nebytových
prostor v objektu, stavbě občanského vybavení č.p. 243 (objekt kina Hvězda), příslušné k části obce
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2185/1 v k.ú. Přerov. Uvedená nemovitost
ve vlastnictví zřizovatele byla organizaci svěřena k hospodaření 14. dodatkem zřizovací listiny
s účinností od 1. 11. 2016.

2074/55/10/2016 Kronika města Přerova za rok 2014
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2014.

2.

ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky.

11

2075/55/10/2016 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu
JSDH 2016
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 „Dotace
na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2016“.

2.

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01371/OKŘ/DSM
ze dne 10.06.2016 mezi Olomouckým krajem, zastoupeným hejtmanem Ing. Jiřím
Rozbořilem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a Statutárním městem Přerov,
zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ:
00301825 v předloženém znění.

2076/55/10/2016 Zahraniční pracovní cesta (Stuttgart)
Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Stuttgartu (Německo)
primátorovi Vladimíru Puchalskému a náměstku primátora Tomáši Navrátilovi, která se uskuteční
ve dnech 4. - 6. 11. 2016. Cesta se uskuteční na pozvání Spolku Karpatských Němců, který předá
primátorovi ocenění za připomenutí masakru na Švédských Šancích v Přerově.

2077/55/10/2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova
Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se
podněty a připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský
Termín: 8.11.2016

V Přerově dne 20. října 2016

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Jiří Kohout
člen Rady města Přerova
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