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ZÁPIS 

 

z 21. schůze Rady města Přerova konané dne 9. listopadu 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení         primátor 

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Finanční záležitosti        primátor 
 
4. Rozvojové záležitosti       Mgr. Kulíšek 
 
5. Investiční záležitosti       Zácha, DiS. 
 
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: 
 
Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal  
 
 
 
C.  Omluveni:   Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
     
 
 
D.  Dále přítomni:  Ing. Jiří Bakalík  - tajemník MMPr 

Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 
    Bc. Lenka Chalupová  - ved. oddělení komunikace a vnějších  

  vztahů 
 
 
E.  Hosté:    

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Mgr. Zdeněk Vojtášek   - ved. odboru správy majetku a              

komunálních služeb 
    Miloslav Dohnal  - vedoucí odd. majetkoprávního 

Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru ekonomiky 
    Ing. Pavel Gala   - vedoucí odboru koncepce ... 
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 21. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  9. listopadu 2011 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady města.  
Omluvena:  Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze Rady města byl navržen pan Bc. Václav Zatloukal. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 
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940/21/1/2011 Program 21. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 21. schůze Rady města Přerova konané dne 9. listopadu 2011 
 
2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 

2. KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ  

941/21/2/2011 Změna v personálním obsazení  - Komise pro občanské záležitosti 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce členky Komise pro  občanské záležitosti paní 
Ludmilu Pospíšilovou a jmenuje její členkou paní Martu Šintákovou, to vše s účinností                      
od 10.11.2011. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 8.10 hodin. 

942/21/3/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 10/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 10/10 
ze dne 20. 9. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi E.                
a   D.M., jako dlužníky, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její 
stávající text: 
 
 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000034 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději  do 15. 9. 2016.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
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„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000034 a to tak, aby částku 92 060,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději  
do 15. 9. 2016.“ 
 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

943/21/3/2011 Rozpočtové opatření č. 15 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2. 
 
 
Paní Sedláčková osobně radním předala upravenou tabulkovou část - přílohu č. 1 s barevně 
označenými změnami. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 8.17 hodin. 
 
 
 

 

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI  

944/21/4/2011 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově - 2.aktualizace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání  doporučuje  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit Program revitalizace městského hřbitova v Přerově - 2.aktualizované znění. 
 
 
Pan primátor Ing. Lajtoch požádal o opravu formulace - podává návrh Zastupitelstvu města Přerova. 
 
 
 
Hlasování o upraveném znění usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Gala v 8.28 hodin. 

945/21/4/2011 Aktualizace koncepce dobudování infrastruktury (kanalizace)               
v místních částech města Přerova – Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, 
Čekyně, Penčice  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
aktualizovanou koncepci  dobudování infrastruktury  (kanalizace)  v místních částech města Přerova  
- Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Čekyně, Penčice. 
 
 
Na základě diskuse bylo upraveno:  

- znění usnesení:  Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit aktualizovanou koncepci dobudování infrastruktury (kanalizace)           
v místních částech města Přerova.   

- název materiálu: Aktualizace koncepce dobudování infrastruktury (kanalizace)                 
v místních částech města Přerova  

 
Ing. Lajtoch: 

- VAK Přerov vypracuje přehledy domů, kde občané místních částí platí vodné a stočné. 
Zajistí:   Ing. Bakalík 

 
 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala v 8.44 hodin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PŘESTÁVKA   8.45 – 8.50 hodin 
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6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Z. Vojtášek a pan M.Dohnal v 8.50 hodin. 

946/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 433/2 v k.ú. Vinary     
u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 433/2, ost.pl.,             

o výměře cca 15 m2  v k.ú. Vinary u Přerova. 
 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 433/2, ost.pl.,       

o výměře cca 15 m2  v k.ú. Vinary u Přerova. 
 
 
Při hlasování bylo 9 pro, Bc. Zatloukal nehlasoval (nepřítomen). 
 
 
 

 

947/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 34,  zahrada, o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

948/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z  majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5088/3 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí z  majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 5088/3, ostatní plocha, o výměře cca 
160 m2   v  k.ú. Přerov. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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949/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Lýsky  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 
73/1, zahrada, o výměře 4927 m2 v k.ú. Lýsky. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

950/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytových prostor              
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov       
I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2294/2, v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místností č. 58, 59 o celkové výměře 95,5 m2. 
 
 
Ing. Lajtoch: 
- na prosincovou schůzi Rady města připraví náměstek primátora p. Zácha záměrový materiál 

k využití budovy Chemoprojektu. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

951/21/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem garážového stání č. 2           
v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. 
Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 903/20/6/2011, kterým schválila  uzavření nájemní smlouvy na garážové 

stání č. 2 o výměře 12,50 m2, situované v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 
8, 10, 12, 12a  (nábř.PFB), příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225       
v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem 
Přerov I - Město, nábř. PFB 3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a M.K., jako 
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nájemcem. Účelem nájmu bude parkování automobilu nájemce.  Nájem bude uzavřen na dobu 
určitou, do 30.11.2024. Nájemné (cena nájmu) za užívání garážového stání po dobu nájemního 
vztahu činí 199.000,-Kč. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garážového stání č. 2 v  o výměře      

12,50 m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8, 10, 12, 12a  
(nábř.PFB), příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

952/21/6/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části  pozemku  p.č. 1323/2, ost. 
plocha o  výměře  cca 7 m2, v  k.ú. Žeravice, do majetku ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035. Na prodej části pozemku p.č. 1323/2 v k.ú. Žeravice bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě kioskové trafostanice, 
do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem          
na statutární město Přerov a vyhotovení znaleckého posudku statutárním městem Přerovem, kterým 
bude stanovena kupní cena v místě a čase obvyklá. Veškeré náklady spojené s převodem hradí 
kupující. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

953/21/6/2011 Převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 232/2  v k.ú. Vinary u  Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod   pozemku p.č. 232/2 trvalý travní porost  o výměře  225 m2  v  k.ú.  Vinary  u Přerova,              
z vlastnictví statutárního města Přerova do  vlastnictví Mysliveckého sdružení  Michalov, o.s.,          
IČ: 47998938, za  cenu v  místě a čase obvyklou, zjištěnou ve znaleckém posudku č. 184/11 znalce 
Jiřího Pazdery, která činí  3 375,- Kč. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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954/21/6/2011 Převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - 
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku  p.č.  658/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 658/2,  zastavěná 
plocha  a nádvoří, o výměře 5 m2  v  k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova  
do společného jmění manželů,  Ing. F.H.  a   J.H., za  cenu v  místě a čase  obvyklou stanovenou ve 
znaleckém  posudku č. 188/11 znalce Jiřího Pazdery, která činí  2 670,- Kč ( tj. 534,- Kč/m2). 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

955/21/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5001, p.č. 4926/6 a p.č. 4969/1 vše v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků p.č. 
5001, ost.pl., o výměře 1 m2, p.č. 4926/6, ost.pl., o výměře 1 m2, p.č. 4969/1, ost.pl., o výměře 1 m2 
vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností CONCEPT 2M 
spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Václavská 12, IČ: 26447410 (jako nájemcem).  
 Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.8.2013. Účelem nájmu bude 
umístění reklamního zařízení- distribuční stojany časopisu Real City - střední Morava.  Roční nájem 
bude činit 7.200,- Kč, t.j. 2.400,- Kč/m2/rok, navýšené o DPH v platné sazbě. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 22.12.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

956/21/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2487/6         
v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA   I.: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2631/103 v objektu bytový dům 
č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní M.O., bez IČ, 
jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 34.929,- Kč/rok, tj. 900,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 700,- 
Kč/m2/rok u vedlejších místností. Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna ovoce a 
zeleniny. 

 
2. neschvaluje zavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2631/103 v objektu bytový dům 

č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní Alenou 
Horákovou, místem podnikání Přerov I - Město, bří Hovůrkových 2731/5, IČ 18098479, jako 
nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 39.054,- Kč/rok, tj. 1.000,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 800,- 
Kč/m2/rok u vedlejších místností. Účelem nájmu bude využití jednotky jako provozovna 
holičství a kadeřnictví. 

 
VARIANTA   II.: 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2631/103 v objektu bytový 

dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní Alenou 
Horákovou, místem podnikání Přerov I - Město, bří Hovůrkových 2731/5, IČ 18098479, jako 
nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 39.054,- Kč/rok, tj. 1.000,- Kč/m2/rok u hlavních místností                      
a 800,- Kč/m2/rok u vedlejších místností. Účelem nájmu bude využití jednotky jako 
provozovna holičství a kadeřnictví. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2631/103 v objektu bytový 
dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní M.O., bez IČ, 
jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 34.929,- Kč/rok, tj. 900,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 700,- 
Kč/m2/rok u vedlejších místností. Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna ovoce     
a zeleniny. 

 
 
Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

957/21/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  929, v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
Rada města Přerova po projednání:  
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VARIANTA   I.: 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na nebytový prostor  v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném      
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 929, v k.ú. Přerov (Kojetínská 36 – suterén) o výměře 
7,48 m2 mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a obecně prospěšnou společností Člověk  v tísni, o.p.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, 
Šafaříkova 635/24, IČ 25755277, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/rok (dle návrhu žadatele). Účelem nájmu bude 
využití prostoru pro skladování nářadí. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2011 
 

VARIANTA   II.: 
uzavření nájemní smlouvy  na nebytový prostor v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 929, v k.ú. Přerov (Kojetínská 36 – suterén) o výměře 7,48 m2  mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem          
a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 
635/24, IČ 25755277, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 4.000,-Kč/rok (dle návrhu komise pro záměry). Účelem nájmu 
bude využití prostoru pro skladování nářadí. 
 
 
Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

958/21/6/2011 Nájemní smlouva s ČR - Úřadem práce České republiky na nájem 
části nebytových prostor - jiného nebytového prostoru č. 555/5              
v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené     
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16, Přerov) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou – 
Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, Praha 
2, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části nebytových 
prostor o celkové výměře 602,02 m2 – jiného nebytového prostoru č. 555/5 v budově č.p. 555, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16, 
Přerov) a podílu id. 60202/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a pozemcích p.č. 194 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha)         
o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů 
a evidence motorových vozidel. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 30 dnů. Výše nájemného bude činit 1.012.272,- Kč/rok (tj. 1.681,46 Kč/m2/rok) a výše záloh 
na úhradu nákladů spojených se zajišťování služeb bude činit 28.000,- Kč/měsíc. Součástí 
nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit pronajímateli náhradu za bezesmluvní užívání 
předmětu nájmu a zálohy na úhradu nákladů spojených se zajišťování služeb v období                 
od 1.9.2011 do účinnosti smlouvy. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

959/21/6/2011 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1 a  p.č. 5853/2  vše v k.ú. Přerov            
a pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 5852/1, 
zahrada, o výměře 1805 m2, p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 450/1, zahrada, o výměře 1426 m2 
v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a Českým kynologickým 
svazem, Základní kynologickou organizací č. 463 Přerov, se sídlem Janáčkova 4, 751 24 Přerov-
Předmostí, IČ: 70925127 (jako výpůjčitelem).  
 Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je provozování volnočasových aktivit v oblasti kynologie. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 22.12.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

960/21/6/2011 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném         
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor            
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2, 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místností č. 55, 56, 57, 58  8 o celkové výměře 159,1 m2 mezi 
statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností Duševní zdraví, o.p.s.,    
se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, IČ 27836886, jako výpůjčitelem. 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude 
využití prostoru jako kancelář, konzultační místnost a místnost  pro běžnou činnost organizace vše        
v rámci poskytování  registrované sociální služby. Náklady na spotřebované energie a služby budou 
hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

p. Dohnal (prac. odboru správy majetku) požádal o opravu čísla místnosti – v papírové předloze 
je uvedeno číslo místnosti 58, opravit na 8. 
Hlasování o opraveném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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961/21/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na pozemku  p.č. 5300/13 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce  
a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako  oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného             
z věcného břemene   zřídit  a provozovat  podzemní kabelové vedení NN  na pozemku p.č. 5300/13 
ost. plocha v k.ú. Přerov, včetně ochranného pásma a s tím spojeným omezením, spočívajícím             
v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na tyto nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění  energetického zařízení  nadzemního vedení NN  v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5409-442/2011.  
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku č. 79-799/2011  za zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou 
sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

962/21/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 102/10, p.č. 181 a p.č. 171 vše v k.ú. 
Popovice u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení - IO 05 plynovod, včetně 
jeho součástí - v rámci stavby „Infrastruktura pro výstavbu 9 RD Přerov XI Vinary“, včetně 
ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto plynárenského 
zařízení k tíži pozemků p.č. 102/10, ost.pl., p.č. 181, ost.pl., a p.č. 171, ost.pl., vše v k.ú. Popovice         
u Přerova a to ve prospěch společnosti SMP Net s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí           
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností SMP Net s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
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         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena 
o DPH v platné sazbě. 
        Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 22.12.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

963/21/6/2011 Výpůjčka movitých věcí - uměleckých děl - obrazů Jarmark a Přerov    
v zimě od Augustina Mervarta 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Michal Zácha, DiS. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
Českou spořitelnou, a.s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, jako 
půjčitelem a statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je právo vypůjčitele 
bezplatně užívat umělecká díla - obrazy : Jarmark, rozměr 110 cm x 80 cm, a Přerov v zimě, rozměr 
110 cm x 80 cm, autorem obou uvedených obrazů je Augustin Mervart. Uvedeným dodatkem             
se  mění  prodlužuje doba výpůjčky výše uvedených uměleckých děl a to  o jeden rok. 
 
 
Na základě diskuse bylo doplněno a upraveno usnesení: doba výpůjčky se prodlužuje o jeden rok. 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

964/21/6/2011 Programové vybavení Pedagogicko psychologické poradny 
Olomouckého kraje 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. Jaroslav Čermák. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření podlicenční smlouvy mezi statutárním městem Přerov se sídlem Bratrská 

34, 750 11, IČO 00301825 a Pedagogicko psychologickou poradnou Olomouckého kraje, 
pracoviště Přerov, se sídlem bří Hovůrkových 2750/17, 750 02, IČO 60338911(dále jen 
"nabyvatel"), kterou statutární město Přerov poskytne nabyvateli právo užívat diagnostickou 
metodu barvy života, Interaktivní diagnostika, produkt třída v krizi, pro diagnostiku třiceti 
rizikových skupin. 

 
2. schvaluje předání licenčního certifikátu k počítačovému programu ESET NOD32 Antivirus 

pro Windows, který obsahuje uživatelské jméno a heslo uživateli Pedagogicko psychologická 
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poradna Olomouckého kraje, pobočka Přerov, se sídlem bří Hovůrkových 2750/17, 750 02  
Přerov I - město, IČO 60338911. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a p. Dohnal v 9.37 hodin. 
 
 
 

 

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

965/21/7/2011 HC ZUBR PŘEROV - účelová dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem    
HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na spolupořádání 
Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let, které se bude konat v Přerově a ve Zlíně          
v termínu od 27. 12. 2011 do 07. 01. 2012, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   
 
5229 

210 Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo) 
Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným org. 

102,0 - 80,0 
 

- 80,0 

22,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 300,0 + 80,0 
+ 80,0 

1 380,0 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

966/21/8/2011 Přijetí daru - uzavření darovací smlouvy - obec Radslavice 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako obdarovaným a obcí Radslavice, IČ 00301884, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 
Radslavice jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 20.12.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

967/21/8/2011 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2,     
IČ 49558510, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kouřílkova 2, jako poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 20.11.2011 
 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel. 

 

 

 

968/21/8/2011 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora  Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě č. p. 2548 v Přerově,  Jižní čtvrť II 

č.o.11, s manželi M.   a   Z.G., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 1625 v Přerově, Husova č.o.17,   

s paní V.Š., 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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PŘESTÁVKA   9.40 – 9.50  hodin 
 
 
 

 

9.  RŮZNÉ 

969/21/9/2011 Dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání                       
č. 80810/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu,  primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o přenechání majetku 
do užívání č. 80810/2007 uzavřené s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako půjčitelem, se sídlem 
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023, zastoupena Bc. Vladimírem Šiškou, MBA - I. 
náměstkem ministra, a statutárním městem Přerovem jako vypůjčitelem. 
Dodatkem č.3 se mění soupis majetku předaného do užívání v roce 2010. 

 
 
Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Rašťák nehlasoval (nepřítomen). 
 
 
 

 

970/21/9/2011 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů a komisí a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2011 

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 a komisí a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2011 v rozsahu, uvedeném v příloze 

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

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.12.2011 

 
Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Rašťák nehlasoval (nepřítomen). 
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 9.56 hodin. 

971/21/9/2011 Zahraniční pracovní cesta   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu,  primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vídně primátorovi           
Ing. Jiřímu Lajtochovi, náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi, náměstkovi primátora            
Mgr. Dušanu Hluzínovi,  náměstkovi primátora Michalu  Záchovi, členům zastupitelstva města 
Přerova Marii Hudečkové, Ing. Jaroslavu Čermákovi, Čestmíru Hlavinkovi, Daně Dobyškové, RSDr. 
Josefu Neklovi, Ing. Michalu Symerskému, členům komise životního prostředí Jiřímu Šafránkovi, 
Milanu Páralovi, Martinu Kolaříkovi, Janě Dostálové, Liboru Okáčovi.  
Cesta se uskuteční dne 1.12.2011. 
 
 
Ing. Novotná sdělila, že klub KSČM požádal o účast na zahraniční pracovní cestě pánů RSDr. Josefa 
Nekla, Ing. Michala Symerského. 
Zahraniční cesty se zúčastní i náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
Hlasování o doplněném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 10.05 hodin. 
 
 
 

 

10.  INFORMACE   PRIMÁTORA,   NÁM ĚSTKŮ   PRIMÁTORA,   ČLENŮ  RM,  
TAJEMNÍKA  MMPr  

 
primátor Ing. Lajtoch: 

� petice proti zvýšení DPH u potravin, léčiv, lázeňské péči, knih, vzdělávacích učebnic a tisku, 
el. energie a plynu – členové Rady města Přerova byli s peticí seznámeni a vzali ji na vědomí. 

 
 
 
Mgr. Hluzín: 

� informace o přidělování nájemních bytů a bytových náhrad občanům města Přerova. 
 
 
 
primátor Ing. Lajtoch: 
Na základě diskuse bylo navrženo toto znění usnesení: 

972/21/10/2011 Autobusová zastávka 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkům primátora Mgr. Josefu Kulíškovi a Michalu 
Záchovi, DiS. zabývat se možností realizace zastávky na vyzvání v křižovatce ulice Tyršova - 
Sportovní 

Odpovídá: Ing. P. GALA, Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

11.  ZÁVĚR 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 21. schůzi Rady města Přerova dne 9. listopadu 2011 v 10.30 hodin. 

 

 

 

V Přerově dne 14. listopadu 2011 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Bc. Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


