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USNESENÍ z 22. schůze Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2011 

 

973/22/1/2011 Program 22. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 22. schůze Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Radovana Rašťáka ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze Rady města 

Přerova. 
 

974/22/2/2011 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách     
v přepravě cestujících, v platném znění 

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, v platném znění, mezi statutárním městem Přerovem a společností Dopravní a 
logistická společnost s.r.o., IČ 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, 750 02 Přerov, a to 
ve znění dle přílohy důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je závazek výše jmenované 
společnosti zajistit provozování městské autobusové dopravy v Přerově v období od 1.12.2011 
do 30.11.2013. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   219  Ostatní činnosti j. n. 
 (rezerva) 

7 819,2 - 721,5 7 097,7 

  5901    Nespecifikované rezervy   - 721,5   

2221   730  Provoz veřejné silniční dopravy 
 (úhrada prokazatelné ztráty v měst. 
 a příměstské autobusové dopravě) 

10 843,0 + 721,5 11 564,5 

  5193    Výdaje na dopravní územní 
 obslužnost 

  + 721,5   

 
 

975/22/3/2011 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí                  
ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání mění bod 1. svého unesení č. 904/20/6/2011 přijatého na 20. schůzi 
Rady města Přerova konané dne 25.10.2011, kterým schválila uzavření dodatku č. 6 k nájemní 
smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, 
dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010 a dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, uzavřely statutární město Přerov jako 
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pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – 
Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, tak, že se text: 
 
„Dodatkem č. 6 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 4.621.624,11 Kč/rok navýšených 
o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude nájemné činit 3.786.348,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem dodatku č. 6 bude 
závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného za dobu od 19.9.2011 do 31.10.2011 ve 
výši 98.402,39 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Dodatkem č. 6 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 4.621.624,11 Kč/rok 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude nájemné činit 3.847.028,- Kč/rok  navýšených o DPH v příslušné sazbě dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem dodatku    
č. 6 bude závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného za dobu od 19.9.2011                 
do 31.10.2011 ve výši 91.253,79 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

 
 
V Přerově dne 18. 11. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch              Mgr. Radovan Rašťák 
primátor města Přerova                                    člen Rady města Přerova 
 
 

 
 
 


