
ZÁPIS

z 36. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2012

PROGRAM:
---------------

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2011 primátor

4. Finanční záležitosti primátor

5. Grantový program pro rok 2012 primátor

6. Rozvojové a investiční záležitosti Mgr. Kulíšek

7. Investiční záležitosti Zácha, DiS.

8. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

9. Školské  záležitosti Mgr. Hluzín

10. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

11. Různé primátor

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města,
tajemníka magistrátu města primátor

13. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch 

B. Členové Rady města:

Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín, Michal Zácha, DiS., Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav 
Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ing. Michal Špalek, Bc. Václav 
Zatloukal, Mgr. Radovan Rašťák, 

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník Magistrátu města 
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté:

Ing. Daniela Novotná - vedoucí odb. Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje
Mgr. Zdeněk Vojtášek -vedoucí odb. správy majetku a komunálních služeb
p.Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odb. ekonomiky
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odb. sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Karola - vedoucí odb. vnitřních věcí
Bc. Jitka Kočicová - vedoucí odb.evidenčních správních služeb a OŽÚ
p.Antonín Čechák - ředitel DSMP
plk. JUDr. Martin Lebduška - vedoucí Územní odboru Přerov Policie ČR 

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 36. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 4. prosince 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města, Rada města byla schopna 
se právoplatně usnášet. Na jednání Rady města se dostavil později Mgr. Radovan Rašťák.

Hlasování o programu:     10  pro, 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 36. schůze Rady města byl navržen Ing. Michal Špalek.
Hlasování o ověřovateli:   10  pro, 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák)
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1367/36/1/2012 Program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2012,

2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 36. schůze Rady města 
Přerova.

Na jednání Rady města Přerova byl pozván plk.JUDr. Martin Lebduška – vedoucí Územního odboru 
Přerov Policie ČR, který podal informaci o bezpečnostní situaci za rok 2011.

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1368/36/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice. 

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 vzít na vědomí, že dne 28.3.2012 zemřel člen 
osadního výboru Lověšice pan Tomáš Ryšavý,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2012 
do funkce člena osadního výboru Lověšice paní Danu Svobodovou.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák)

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 
ROK 2011

Na jednání Rady města byly přizvány vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková a vedoucí 
oddělení rozpočtu Ing. Eva Řezáčová.

1369/36/3/2012 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2011

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 

1. schválit

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2011, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasit, dle 
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§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2011, a to bez výhrad,

b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 
31.12.2011 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje,
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2011.

2. vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2011 dle přílohy č. 12.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák a Mgr. Hluzín)

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

1370/36/4/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 
24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich 
zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč Zajištění

1. Z.a A.N. 1-oprava nebo 
   rekonstrukce střechy

300 000,- Zástavou
nemovitostí

2. Z.N. 3-výměna oken,dveří
7-zateplení obv.pláště
9-výměna klem.prvků
19-výměna elektroin. 

100 000,- Ručitel:
P.T.

3. Z.N. 1-oprava střechy
2-zřízení plyn.vytáp.
4-vým.nebo opr.podlah
7-zateplení obv.pláště
8-
rekonstruk.WC,koupelny
9-výměna klem.prvků
12-výměna rozvodů 
tepla
13-výměna rozvodů 
vody
14-výměna rozvodů 
plynu
19-výměna elektroinst.

300 000,- Zástavou
nemovitostí
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4. V.a E.T. 3-výměna oken 50 000,- Ručitel:
J.T.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit využití volných finančních prostředků 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v celkové výši Kč 1 000 000,- a jejich 
transfer do rozpočtu města na financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města 
Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky druhého výběrového řízení 
pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 
2012 v souladu s čl. IV. Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu takto:

 žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 21.05.2012 do 09.07.2012,

 místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání:
Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky,  III. poschodí, 
dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách 
města (www.prerov.eu).

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák a Mgr. Hluzín)

1371/36/4/2012 Zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení 
příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 79/3,  IČ: 47184728 ke dni 30.06.2012 s tím, že:

1. činnosti spojené se správou a údržbou nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů než statutárního 
města Přerova bude od 01.07. 2012 vykonávat Přerovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Přerov, 
Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 278 31 337,

2. činnosti spojené se správou bytového a nebytového fondu ve vlastnictví zřizovatele bude dále 
vykonávat zřizovatel, a to statutární město Přerov,

3. na subjekty uvedené pod bodem 1. a 2. tohoto usnesení jako přejímající zaměstnavatele přecházejí 
ve smyslu § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
práva a  povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu, a to v návaznosti na převod částí 
činnosti zanikající příspěvkové organizace na tyto subjekty ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto 
usnesení. 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák a Mgr. Hluzín)

1372/36/4/2012 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I
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1. schvaluje

a) upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové částce 125 431,00 
Kč za dlužníky dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky pohledávky statutárního města 
Přerova činí celkem 92 679,00 Kč, z toho na nájemném 7 309,00 Kč,  na poplatku z prodlení             
34 670,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 50 700,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města 
Přerova činí celkem 32 752,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 940,00 Kč,  
poplatek z prodlení 21 226,00 Kč a vyúčtování služeb 10 586,00 Kč. 

b) odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám  v celkové částce 
213 738,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy. Z této částky pohledávky statutárního 
města Přerova činí celkem 92 760,00 Kč, z toho na nájemném 2 696,00 Kč,  na poplatku z prodlení 81 
894,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 8 170,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města 
Přerova činí celkem 120 978,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 2 206,00 Kč,  
poplatek z prodlení 99 255,00 Kč  a vyúčtování služeb 19 517,00 Kč.

VARIANTA  II.
1. neschvaluje

a) upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové částce 125 431,00 
Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky pohledávky statutárního města 
Přerova činí celkem 92 679,00 Kč, z toho na nájemném 7 309,00 Kč,  na poplatku z prodlení 34 
670,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 50 700,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města 
Přerova činí celkem 32 752,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 5 834,00 Kč,  
poplatek z prodlení 16 332,00 Kč a vyúčtování služeb 10 586,00 Kč. 

b) odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám v celkové částce 213 
738,00 Kč za dlužníky uvedenými dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy. Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 92 760,00 Kč, z toho na nájemném 2 696,00 Kč,  na poplatku z 
prodlení 81 894,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 8 170,00 Kč. Pohledávky Domovní 
správy města Přerova činí celkem 120 978,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 2 
206,00 Kč,  poplatek z prodlení 99 255,00 Kč  a vyúčtování služeb 19 517,00 Kč.

VARIANTA I

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

a) schválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové částce 2 
937 537,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2A) důvodové zprávy.  Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 1 619 908,00 Kč, z toho na nájemném 458 469,00 Kč,  na 
poplatku z prodlení 1 126 529,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 34 910,00 Kč. Pohledávky 
Domovní správy města Přerova činí celkem 1 317 629,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s 
užíváním bytu 238 678,00 Kč,  poplatek z prodlení 1 027 899,00 Kč  a vyúčtování služeb 51 052,00 
Kč. 

b) schválit odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám v celkové 
částce 4 858 978,00 Kč za dlužníky dle přílohy č. 2B) důvodové zprávy. Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 2 089 181,00 Kč, z toho na nájemném 132 626,00 Kč,  na 
poplatku z prodlení 1 922 241,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 34 314,00 Kč. Pohledávky 
Domovní správy města Přerova činí celkem 2 769 797,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s 
užíváním bytu 140 103,00 Kč,  poplatek z prodlení 2 523 992,00 Kč  a vyúčtování služeb 105 702,00 
Kč.

VARIANTA  II.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

a) neschválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové částce 
2 937 537,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2A) důvodové zprávy.  Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 1 619 908,00 Kč, z toho na nájemném 458 469,00 Kč,  na 
poplatku z prodlení 1 126 529,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 34 910,00 Kč. Pohledávky 
Domovní správy města Přerova činí celkem 1 317 629,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s 
užíváním bytu 238 678,00 Kč,  poplatek z prodlení 1 027 899,00 Kč  a vyúčtování služeb 51 052,00 Kč. 

b) neschválit odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám v celkové 
částce 4 858 978,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2B) důvodové zprávy. Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 2 089 181,00 Kč, z toho na nájemném 132 626,00 Kč,  na 
poplatku z prodlení 1 922 241,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 34 314,00 Kč. Pohledávky 
Domovní správy města Přerova činí celkem 2 769 797,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s 
užíváním bytu 140 103,00 Kč,  poplatek z prodlení 2 523 992,00 Kč  a vyúčtování služeb 105 702,00
Kč.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 31.5.2012

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. 
Rašťák a Mgr. Hluzín)

1373/36/4/2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. – poskytnutí příplatku mimo základní 
kapitál dle ust. § 121 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu ust. § 121 odst. 2 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál ve výši 500 000,00 Kč splatného nejpozději do 30. 6. 2012 společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 750 02 
Přerov – Přerov I – Město, ze strany statutárního města Přerova jako jediného společníka 
společnosti,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného 
dotačního vztahu

50 120,6 * + 500,0 50 620,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3612 240 Bytové hospodářství 
(Přerovská rozvojová, s.r.o.)

0,00 + 500,0 500,0
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 Kč splatného nejpozději do 30. 6. 2012 
společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 
750 02  Přerov – Přerov I – Město mezi statutárním městem Přerov a společností Přerovská 
rozvojová, s.r.o., ve znění uvedeném v příloze tohoto materiálu,

4. schvaluje při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Přerovská rozvojová, 
s.r.o., jejímž jediným společníkem je statutární město Přerov, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, 
kterým vyslovuje souhlas s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 
Kč splatného do 30. 6. 2012 společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., ze strany statutárního 
města Přerova jako jediného společníka společnosti, a to za podmínky schválení poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál Zastupitelstvem města Přerova dle bodů 1 a 3 tohoto 
usnesení.

V diskusi primátor Ing. Lajtoch doporučil svolat setkání s předsedy společenství vlastníků bytových 
jednotek a informovat je o tom, že DSMP zaniká a její služby bude vykonávat nástupnická společnost 
Přerovská rozvojová, s.r.o. a  vysvětlit situaci za účasti zástupců všech stran.  

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák a Mgr. Hluzín)

1374/36/4/2012 Obecně závazná vyhláška č. .../2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák a Mgr. Hluzín)

1375/36/4/2012 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného ukazatele dle přílohy č. 2.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák)

1376/36/4/2012 Rozpočtové opatření č. 4

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.
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Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr.Rašťák  a  Mgr. Kulíšek)

Na jednání Rady města se dostavil Mgr. Rašťák, tzn. bylo přítomno všech 11 radních.

1377/36/4/2012 Rozpočtové opatření č. 4 - dodatek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 za podmínky zaslání finančních prostředků ve výši 
dotace na účet města,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

Na základě diskuse podal Ing. Dostal protinávrh na vyškrtnutí  posílení rozpočtového opatření o 810 
tis.Kč na dofinancování investiční akce „Čekyně, oprava komunikací ul. Na podlesí a K rybníčku“.  

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala (viz výše): 6 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
Hlasování o celém usnesení: jednomyslně 11 pro

1378/36/4/2012 Návrh na schválení dohody o splátkách

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 4.304,- Kč s příslušenstvím mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a panem J.Ž.jako dlužníkem. Předmětem dohody o splátkách bude 
závazek dlužníka hradit výše uvedený dluh vzniklý z titulu užívání garáže ve vlastnictví věřitele v 
měsíčních splátkách tak, aby poslední splátka byla uhrazena ve lhůtě do 18 měsíců ode dne uzavření 
dohody o splátkách. Podmínkou uzavření dohody je uznání dluhu co do důvodu a jeho výše. Součástí 
dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě, že některá ze splátek nebude uhrazena včas 
a v plné výši.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 30.4.2012

VARIANTA  II.
neschvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 4.304,- Kč s příslušenstvím mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a panem J.Ž. jako dlužníkem.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Latoch: jednomyslně 11 pro 

1379/36/4/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na 
poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Č. 
Drahlovského 1, 750 02  Přerov, IČ: 479 98 431, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací 
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opravy střechy na evangelickém kostele v Přerově.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí odboru Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

1380/36/4/2012 Žádost o poskytnutí záštity a finanční podpory

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 
50.000,-- Kč společnosti Three brothers, spol s r.o., Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 35/4, 
PSČ 152 00, IČ 43003206, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací výpravného 
historického filmu a seriálu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů", který bude klíčovým 
projektem celorepublikových oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje,

2. schvaluje převzetí záštity statutárního města Přerova zastoupeného primátorem Ing. Jiřím 
Lajtochem nad tímto projektem,

VARIANTA II.
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 

50.000,-- Kč společnosti Three brothers, spol s r.o., Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 35/4, 
PSČ 152 00, IČ 43003206, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací výpravného 
historického filmu a seriálu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů", který bude klíčovým 
projektem celorepublikových oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje,

2. neschvaluje převzetí záštity statutárního města Přerova zastoupeného primátorem Ing. Jiřím 
Lajtochem nad tímto projektem.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: 10 pro, 1 se zdržel

1381/36/4/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace  - Odbočka Svazu letců České 
republiky číslo 22 - generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  
Přerov I-Město

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Přerov a  subjektem Odbočka Svazu 
letců České republiky číslo 22 - generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-
Město, IČ: 75150158, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací Dne otevřených 
dveří - Středomoravské letecké pouti,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program v oblasti kultury 360,0 -30,0 330,0

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 +30,0 30,0

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Stav finančních prostředků ke dni 30.03.2012

Celkem finančních prostředků                                   162.248.887,36 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                         1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – ČSOB, a. s.                         20.000.000,00 Kč – úrok 1,4 % p.a.

                                               

K dispozici na účtech 30.03.2012                               141.247.387,36 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 30.03.2012                                            16.739.729,06 Kč

5. GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

1382/36/5/2012 Grantový program pro rok 2012 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o 
poskytnutí těchto dotací v oblasti:

a) "Sport"
      viz tabulky číslo 01-12 této důvodové zprávy v celkové výši 1 418 000,- Kč

b) "Sociální"
      viz tabulky číslo 13 - 18 této důvodové zprávy v celkové výši 586 000,- Kč

c) "Kultura"
      viz tabulky číslo 19 -26 této důvodové zprávy v celkové výši 325 000,- Kč

d) "Zdravotnictví"
      viz tabulky číslo 27 -28 této důvodové zprávy v celkové výši 66 000,- Kč
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e) "Volný čas"
      viz tabulky číslo 29 - 34 této důvodové zprávy v celkové výši 130 000,- Kč

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.9.2012

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv 
o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky 
č. 01 -34 této důvodové zprávy, kde je u žadatelů pod sloupcem "Návrh pracovní skupiny" 
uvedena nulová výše dotace.

3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Grantového programu 
pro rok 2012 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešly paní Sedláčková, Ing. Novotná a Ing. Řezáčová.

PŘESTÁVKA: 10.00 – 10.10 hodin

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala.

1383/36/6/2012 Městská knihovna v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o záměru vybudovat Městskou knihovnu v Přerově.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

1384/36/6/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 150.000,- Kč panu Robertu 
Bučkovi, místo podnikání Topolová 419/1, Olomouc - Slavonín, 783 01, IČ 68928955 na vybudování 
5 čistíren odpadních vod (ČOV) na pozemcích p.č. 723/11, 723/12, 723/18, 723/19 a 723/21  v k.ú. 
Kozlovice u Přerova pro novostavby rodinných domů v ulici Květná.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.4.2012

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)
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1385/36/6/2012 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č.3

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje monitorovací zprávu č.3 o postupu realizace IPRM 
Přerov-Jih, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

1386/36/6/2012 Smlouva s VŠLG a zřízení pracovní skupiny pro dopravu v klidu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Vysokou školou logistiky o.p.s., Palackého 
1381/25, IČ 258 75 167 a  statutárním městem Přerovem dle přílohy,

2. zřizuje pracovní skupinu pro dopravu v klidu ve složení:

Bc. Václav Zatloukal - radní, jednatel TSMPr s.r.o.- předseda

Ing. Michal Špalek - radní                                                                                           

Ing. Radek Koněvalík, ředitel TSMPr s.r.o.

Ing. Miroslava Švadlenková, vedoucí provozního úseku TSMPr s.r.o.

Bc. Jitka Kočicová - vedoucí odboru ESZ

Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru ROZ

Ing. František Zlámal - vedoucí oddělení KR

Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru MAJ

Ing. Lubomír Štukavec - referent oddělení SMK

organizační pracovník: Irena Dvořáková - referent oddělení KR

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1387/36/6/2012 Smlouvy o poskytnutí dotace  z  rozpočtu Olomouckého kraje v roce 
2012

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem Přerovem 
jako příjemcem ve výši 100.000,- Kč na projekt  „Vavřinecké  hody“ ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí  dotace  mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem Přerovem 
jako příjemcem ve výši 50.000,- Kč na projekt  „Stopami Žerotínů“ ve znění dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy.
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Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 10.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešel Ing. Gala.

6. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.

1388/36/7/2012 Bezbariérový  přístup  do  objektu BD  Husova  7 a 9, Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Bezbariérový  přístup  
do  objektu  BD Husova  7 a 9, Přerov, která byla předložena od společnosti PROFISTAV a.s., 
se sídlem K Moštěnici 265/8a , 750 02 Přerov, IČ: 253 95 653, s nabídkovou cenou ve výši 
566 481,00 Kč bez DPH, tj. 645 788,00 Kč vč. DPH.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 
společností PROFISTAV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a , 750 02 Přerov, IČ: 253 95 653, 
jako zhotovitelem, na provedení díla „Bezbariérový  přístup  do  objektu  BD Husova  7 a 9, 
Přerov. “ s nabídkovou cenou  566 481,00 Kč bez DPH, tj. 645 788,00 Kč vč. DPH za  
podmínky  finančního krytí této  investiční  akce.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Kulíšek, Bc. Zatloukal)

1389/36/7/2012 Serverovna záložní agregát – Magistrát města Přerova – schválení 
zadávacího řízení

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávku „Serverovna záložní agregát - Magistrát města 
Přerova“  v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu,

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  
č. 1-3,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:
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Obchodní společnosti, sídlo IČ

EJAPO Morava, s.r.o.
Ostrava, Moravská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00

278 46 351

Kamil Malenda
PSČ 751 04, Rokytnice 76

731 07 409

Petr Šejda
Kosmákova 2362/47, 750 02 Přerov – Přerov I-Město

496 05 381

JP Group stavby s.r.o.
Rokytnice 422, PSČ 751 04

278 56 887

ERMONTA s.r.o.
Břest č.p. 79, PSČ 768 23

255 31 735

MSEM, a.s.
Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02

646 10 080

BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o
Přerov, Přerov I - Město, Wilsonova č.p. 154, č.or. 8, PSČ 750 02

451 95 285

SKEL s.r.o.
Přerov, Přerov I-Město, Jateční 62/16, PSČ 750 02

253 59 690

4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 
nabídek.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1390/36/7/2012 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ – schválení 
výkonu zadavatelských činností

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje výkonem zadavatelských činností na veřejnou zakázku 
„Regenerace sídliště Předmostí – 9. etapa“ v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost APC Consulting s.r.o., se sídlem v Přerově, 
Příční 861/4, IČ: 268 72 056.  Cena za plnění bude činit 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 000,- Kč vč. 
DPH.
Zadávací řízení bude zahájeno za podmínky finančního krytí veřejné zakázky a po vydání a nabytí 
účinnosti prováděcích předpisů k zákonu č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

PŘESTÁVKA: 10.40 – 10.45 hodin

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb            
Mgr. Zdeněk Vojtášek a  vedoucí odd. majetkoprávního p. Miloslav Dohnal.
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1391/36/8/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor    
v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1332/33/6/2012 z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14.3.2012, 
kterým Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor o celkové výměře 148,34 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov).

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor o celkové 
výměře 156,98 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov).

Hlasování: jednomyslně 11 hlasy

1392/36/8/2012 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech 
budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově 
č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 
na společných částech budovy a pozemku

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy č.p. 
280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, se 
sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč a jiného 
nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2 v k.ú. Přerov 
a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293 a pozemku p.č. 75/10 v 
k.ú. Přerov společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Cihelní 760/35, PSČ 702 00, za kupní cenu ve výši 1.000.000,-Kč.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy 
č.p. 280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, 
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč a 
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jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2

v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293 a 
pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Cihelní 760/35, PSČ 702 00, za kupní cenu ve výši 1.000.000,-Kč.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.: 10 pro, 1 se zdržel

1393/36/8/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 
1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu k 
bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) a spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512 a pozemku p.č. 3346/9, zastavěná plocha a 
nádvoří, které k vlastnictví převáděné bytové jednotce náleží, z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví nájemce této bytové jednotky, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění, které jsou stanoveny v době šestiměsíční nabídkové lhůty následovně:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

Cena 
pozemku ve
výši 30 %

hodnota oprav
přísl. jednotce

Kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

1512/8 3+1 M.A. 6781/206480 274.368 Kč
411.522 Kč

15.241 Kč 6.450 Kč 296.059 Kč
433.243 Kč

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu k 
bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) a spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512 a pozemku p.č. 3346/9, zastavěná plocha a 
nádvoří, které k vlastnictví převáděné bytové jednotce náleží, z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví nájemce této bytové jednotky, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění, které jsou stanoveny po uplynutí šestiměsíční nabídkové lhůty následovně:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
ve výši 60 %

cena 
pozemku ve 
výši 30 %

Hodnota oprav
přísl. jednotce

Kupní cena
celkem

1512/8 3+1 M.A. 6781/206480 548.716 Kč 15.241 Kč 6.450 Kč 570.407 Kč
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Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.: 9 pro, 2 se zdrželi

1394/36/8/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 
v k.ú. Předmostí.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, příslušném k části obce Přerov 
II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 678.530,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 742 v k.ú. Předmostí ve výši 6700/138091 
za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 681.099,- Kč, dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu 
stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní D.S., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 30.6.2012.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1395/36/8/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu 
bydlení č.p. 2518, č.p. 2519,č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22, p.č. 5745/23, vše v 
k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

VARIANTA  I.

1. neschválit snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu k bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10), stanovené ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, pro stávající nájemce, manžele R.a J.K. z 
celkové výše 66.281,- Kč na přirážku ve výši 44.281,- Kč.

2. trvat na usnesení č. 337/9/3/2011, schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
12.12.2011, kterým byl schválen úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520 a pozemků p.č. 5745/21 
o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 5745/23 o výměře 148 m², vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy.

VARIANTA  II.
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

1. schválit snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 
2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/21, 
p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10), stanovené ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, pro stávající nájemce, manžele R.a J.K. z celkové výše 
66.281,- Kč na přirážku ve výši 44.281,- Kč.

2. zrušit usnesení č. 337/9/3/2011, schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
12.12.2011, kterým byl schválen úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520 a pozemků p.č. 5745/21 
o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 5745/23 o výměře 148 m², vše zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy.

3. schválit úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 
5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10) a spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520 a pozemků p.č. 5745/21 o výměře 157 m², p.č. 
5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 5745/23 o výměře 148 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění s vyjímkou při stanovení výše přirážek kupních cen bytových 
jednotek. Nájemci a kupní ceny včetně upravené výše přirážek za realizované opravy jsou uvedeny v 
příloze č. 2 této předlohy.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.:  jednomyslně 11 pro

1396/36/8/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2504/4 v objektu k 
bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 297/8/3/2011, schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 31.10.2011, 
kterým 

„schválilo úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, 
č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. 
Přerov (Jilemnického 1, 3, 5, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 a pozemku p.č. 4167/9 o výměře 585 m², zastavěná plocha a 
nádvoří, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
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č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“

a to tak, že se původní znění usnesení, kterým byl schválen „úplatný převod 21 bytových jednotek“ 
nahrazuje zněním „úplatný převod 22 bytových jednotek“ a současně se mění uvedená příloha v části 
týkající se převodu bytové jednotky č. 2504/4, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

Cena 
pozemku ve
výši 30%

Kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 volný byt 5463/132455

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

Cena 
pozemku ve
výši 30%

Kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 Z.Z. 5463/132455 178.126 Kč
267.188 Kč

19.372 Kč 197.498 Kč
286.560 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2504/4 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1397/36/8/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 528/1, dle geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako p.č. 528/20 
o výměře 3237 m2 a části pozemku p.č. 528/2 dle geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako 
p.č. 528/19 o výměře 39 m2  oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 za 
kupní cenu 2.457.000, t.j. 750,-Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1398/36/8/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to pozemků  p. č. 6703/1, 6703/6, 
6705/4, 1019/2, 1019/5, 1032/12, 2578/2, 5196/9, 5198/59, 5198/60, 5198/61, 2487/39, 5207/47, 
5207/49, 5176/20, 5176/22, 5307/254, 5307/129, 5307/136, 5307/241, 4394/10, 4394/12, 4394/13, 
4394/14, 4394/15, 4394/28, 4394/40, 4394/50, 4394/52, 5104/2, 5104/3, 5104/4, 4672/9, 6786/2, 
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3686/2, 3686/3, 3642/2, 3619/3, 4293/22, 4293/19, 4293/20, 4293/21, 4293/18, 4927/2, 480/1, 560, 
561, 562/1, 562/2, 552/2, 75/30, 75/29, 75/28, 99, 1278, 2159, 199/1, 646/1, 3111/1, 3114/2, 3346/3, 
3346/4, 2790/8, 2790/7, 1032/7, 4394/51, 648/1, 648/2, 2645/2, 2645/7, 5327/1, 5747/5, 5747/6, 
5747/7, 5747/8, 6577/120, 6577/121,  vše  v  k.ú.  Přerov  a  p. č.  st.  902  v k.ú. Předmostí do 
vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov,  IČ  00053236,  se  sídlem  Kratochvílova  128/41, 
Přerov za kupní cenu 12.610.500,-- Kč/ tj. 500,-- Kč/m2.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1399/36/8/2012 Bezúplatný  převod nemovité věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 
4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 
71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 
4996/11, p.č. 5304, v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 98, p.č. 563, p.č. 
101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/4, p.č. 313/5, 
p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 
504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1 vše  v k.ú. 
Újezdec u Přerova, p.č. 172/3 a p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova,  dále  p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7  vše k.ú. Troubky 
nad Bečvou.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit - bezúplatný převod pozemku p.č. 
2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2, p.č. 1614,  ostatní plocha , manipulační 
plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 4966,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 
4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2, p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, ostatní silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 
4167/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  p.č. 4960/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2,  p.č. 
5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2, p.č. 71/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2,  
p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m2, p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4988/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  401 m2, p.č. 
4988/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 68 m2,p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v k.ú.
Přerov,  dále pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1211 m2, p.č.101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 632 m2,  p.č. 
313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní plocha , ostatní 
komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 125 m2, p.č. 
313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, ostatní plocha , ostatní 
komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  
p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 
564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře  1582 m2, p.č. 884/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3676 m2  
vše v k.ú. Újezdec u Přerova, dále pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
218 m2, p.č. 548/5, ostatní plocha, ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 
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5101/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 79 m2,  p.č. 5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše 
k.ú. Troubky  nad Bečvou,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , 
Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva               
k pozemkům  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č  4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4960/7, p.č. 
4960/8, p.č. 5307/114, p.č. 4996/10, p.č. 4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 4996/11, 
vše v k.ú. Přerov, dále k pozemkům p.č. 98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7,p.č. 136/1, p.č. 
313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8, p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 
504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1, vše  v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemkům  p.č. 
172/3  a p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1400/36/8/2012 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 968, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
15.4.2011 na část nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 968, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o výměře 87,6 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Angels Trade 
s.r.o., se sídlem Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 42/54, IČ 28614658, jako nájemcem,  ke 
dni 30.4.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2012

2. schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerov, jako věřitelem a 
společností Angels Trade s.r.o., se sídlem Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 42/54, IČ 
28614658, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý z důvodu 
nehrazení nájemného a služeb spojených s užíváním předmětu nájmu dle nájemní smlouvy ze 
dne 15.4.2011 na část nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 968, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o výměře 87,6 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Angels Trade 
s.r.o., se sídlem Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 42/54, IČ 28614658, jako nájemcem, s 
příslušenstvím v pravidelných měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 18 měsíců ode dne 
podpisu této dohody. Součástí dohody bude uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 
ze splátek nebude uhrazena včas a o tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z 
prodlení jako příslušenství výše uvedené pohledávky. Podmínkou uzavření dohody je uzavření 
dohody o skončení nájmu dle bodu 1 návrhu usnesení.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2012

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v objektu  
bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 
(Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2.
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Hlasování: jednomyslně 11 pro

1401/36/8/2012 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část 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) - místnosti č. 71 a č. 72, o celkové výměře 69 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a obecně prospěšnou společností JHS – CENTRE, o.p.s., se 
sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce 1564, IČ 27540448, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, s účinností od 30.3.2012 do 30.6.2012. Výše nájemného bude činit 3.516,-
Kč. Účelem nájmu bude využití prostoru pro poradenskou činnost „Finanční gramotnost“ a „Uplatněte 
se na trhu práce“ a pro rekvalifikační kurz „Základy obsluhy PC“. Náklady na spotřebované energie 
budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1402/36/8/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytového prostoru v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 
100/102 v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  
456 v k.ú. Přerov o celkové výměře 130,3 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností Mezi Světy s.r.o., se sídlem Praha 
8 – Karlín, Pobřežní 370/4, IČ 24151025, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 10.4.2012.  Výše nájemného bude činit 188.580,- Kč/rok, tj. 
1.500,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.200,- Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna knih. Náklady na spotřebované 
energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1403/36/8/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44,  v  k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 48)
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v 
objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44, v 
k.ú. Přerov, Velká Dlážka 48,  o celkové výměře  181,58 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Davidem Kotlářem, místem 
podnikání Přerov I - Město, tř. 17. listopadu 326/4, IČ 74993666, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 164.406,-
Kč/rok, tj. 1.000,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 800,- Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle 
vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako koupelnové a kuchyňské studio. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1404/36/8/2012 Dodatek č. 7 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.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 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, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011 a dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, uzavřely statutární město 
Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 
Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, kterým se z předmětu nájmu vypouští 18 
parkovacích stání na části pozemku p.č. 4951/3 (ostatní plocha – silnice) o výměře 323 m2 v k.ú. 
Přerov a 14 parkovacích stání na části pozemku p.č. 4955 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 136 m2 v k.ú. Přerov, a to zpětně ke dni 27.2.2012. 

Dodatkem č. 7 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 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, bude nájemné činit 3.801.351,- 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. 7 bude 
závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného, které nájemce uhradil pronajímateli za 
užívání předmětu nájmu v době od 27.2.2012. 

Dodatkem č. 7 se mění zpětně ke dni 27.2.2012 výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z 
placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) smlouvy z částky 14,55 Kč na částku 15,39 Kč a výše 
ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. b) 
smlouvy z částky 1,455 Kč na částku 1,539 Kč. 

V jiném se nájemní smlouva ze 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, dodatku č. 5 ze dne 
8.4.2011 a dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro
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1405/36/8/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky č. 424/103 v objektu bydlení č.p. 424, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na nebytovou 
jednotku č. 424/103 v objektu bydlení č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 603  v k.ú. Přerov o výměře 38,3 m2 (Č.Drahlovského 3) ze dne 26.2.2001 ve znění dodatků č. 1 
až č. 9 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, 
jako pronajímatelem a paní Alenou Konečnou, místem podnikání Přerov I - Město, nábř. 
Protifašistických bojovníků 413/27, IČ 62295128, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 10 se rozšíří původní účel nájmu - prodejna elektrického kabelového vytápění, prodej 
lahvového archivního vína a sudového vína a drobného baleného potravinářského zboží bez přímé 
konzumace, prodej drobných dřevovýrobků a hobby výrobků, prodej drobných nebalených potravin s 
přípravou porcované čokolády z nerezového výrobníku o vzorkovou prodejnu kol, koloběžek, tříkolek 
a příslušenství.
Ostatní ujednání smlouvy se nezmění.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.4.2012

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

1406/36/8/2012  Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 1873/1, p.č. 5371/2, p.č. 
5431/1, p.č. 5453/1, p.č. 5453/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/138 vše v k.ú. 
Přerov v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat zemní  kabelové vedení  NN, zemní kabelové vedení VN, včetně 
ochranného pásma a s tím spojeným omezením, spočívajícím  v povinnosti  strpět  a umožnit 
budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tyto 
nemovitosti, za účelem  realizace stavby, zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění tohoto  zařízení distribuční soustavy  k tíži pozemku p.č. 
1873/1,ostatní plocha, hřbitov, p.č. 5371/2, ostatní plocha, p.č. 5431/1, ostatní plocha, p.č. 
5453/1, ostatní plocha,  p.č. 5453/7, orná půda, p.č. 5455/1, zahrada, p.č. 5466/138, orná půda 
vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035.

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 ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 
874/8, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        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 
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pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená o příslušnou sazbu DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova,  části pozemku  p.č.  5455/1, zahrada, o výměře cca 8 m2 v  k.ú. 
Přerov, společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 
874/8, IČ 24729035.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

1407/36/8/2012 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje  zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat novou kabelovou přípojku pro rodinný dům na 
pozemku  p.č. 436 v k.ú. Lověšice u Přerova. Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma 
a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelové přípojky  k tíži pozemku p.č.  505/1,  ost. plocha,  
v k.ú. Lověšice u Přerova,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
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 ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních 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 
uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
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: 31.5.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1408/36/8/2012 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  6518 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat energetické zařízení  kabelového vedení na 
pozemku  p.č. 6518, ost. plocha, v k.ú. Přerov. Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného 
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pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  energetického zařízení  k tíži pozemku p.č.  6518,  
ost. plocha  v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.

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 ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních 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 uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
 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: 31.5.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1409/36/8/2012 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  2 , zahrada v k.ú. Lýsky.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat 
energetické zařízení  kabelového vedení na pozemku  p.č. 2, zahrada v k.ú. Lýsky. Věcné břemeno  
bude zřízeno včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a 
umožnit  oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  energetického 
zařízení  k tíži pozemku p.č. 2, zahrada v k.ú. Lýsky,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.

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 ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních 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 uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
 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
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Termín: 31.5.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1410/36/8/2012 Řád veřejného pohřebiště města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Přerova dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1411/36/8/2012 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova -
uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dispozici s 
nemovitým majetkem statutárního města Přerova - uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení 
č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 596/4 v 
k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25), ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, se spoluvlastníky 
tohoto objektu k bydlení, kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím 
jednotky č. 92/7, která bude rozšířena o půdní vestavbu, kdy u ostatních jednotek v objektu k bydlení 
dojde ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení a zastavěném 
pozemku. U nebytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Přerova č. 90/101 z původního 
podílu 170/16948 na nový podíl 170/17936, u jednotky č. 91/102 z původního podílu 199/16948 na 
nový podíl 199/17936 a u jednotky č. 91/103 z původního podílu 1181/16948 na nový podíl 
1181/17936.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a p. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 11.15 – 11.20 hodin

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

1412/36/9/2012 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2012/2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním 
městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy,

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy,

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 
Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, dle přílohy důvodové 
zprávy,

vše s účinností od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha, DiS.)

1413/36/9/2012 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za 
mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro 
rok 2012 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2012 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, 
Trávník 27,  Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole 
Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.4.2012

V diskusi podal p. Hlavinka protinávrh týkající se snížení ceny za užívání hřiště při ZŠ Svisle, a to ze 
150,- Kč/hodina na 100,- Kč/hodina u nohejbalového, tenisového a beachvolejbalového hřiště a dále 
navrhl zvýšení ceny u hřiště pro malou kopanou ze 100,- Kč/hodina  na 150,-Kč/hodina. 

Hlasování o doplňujícím návrhu p. Hlavinky (viz výše): 10 pro, 1 se zdržel

Hlasování o celém usnesení: jednomyslně 11 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 
Pospíšilová.

1414/36/9/2012 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 -
vyhodnocení, Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, 
Pod skalkou 11 – otevření další třídy mateřské školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013            
v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov,  

2. bere na vědomí otevření další třídy v mateřské škole Pod skalkou při příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 k datu 01. 09. 2012.

Hlasování: 11 pro
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1415/36/9/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 -
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské 
školy v Čekyni 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské 
školy pro školní rok 2012/2013 v Základní škole a Mateřské škole Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, 
kde lze na odloučeném pracovišti v Čekyni dvě třídy naplnit do počtu 28 dětí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

Hlasování: 11 pro

1416/36/9/2012 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 - zvýšení kapacity a projednání výjimky           
z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy Vinary 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje navýšení kapacity mateřské školy jako součásti příspěvkové organizace Základní 
škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 na 56 dětí k 01. 
09. 2012,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

2. schvaluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 
v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14, kde 
lze   na odloučeném pracovišti Vinary dvě třídy naplnit do počtu 28 dětí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

Hlasování: 11 pro

1417/36/9/2012 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 - sloučení     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace Školní 
jídelna Přerov, Svisle 13, IČ: 60782102, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13 s 
příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2012,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že přejímající organizací příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, IČ: 60782102, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Svisle 13 je příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 
01. 08. 2012 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Školní jídelny Přerov, Svisle 13,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině a 
dodatek č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012

Hlasování: 11 pro

1418/36/9/2012 Pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 
statutárním městem Přerov – novela školského zákona 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. bere na vědomí změny týkající se vedoucích pracovních míst ředitelů škol a školských 
zařízení, které vyplývají ze zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),           
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01. 01. 2012,

2. schvaluje prodloužení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele u níže uvedených 
ředitelů škol a školských zařízení na dobu určitou od 01. 08. 2012 do 31. 07. 2018 a vydání 
tomu odpovídajícího potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu, dle doporučeného postupu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. 01. 2012 č.j.: MSMT-900/2012-20  
a  ze dne 27. 01. 2012 č.j.: MSMT-2119/2012-20:

Mgr. Marie Sedláčková,  ředitelka organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, 
Pod skalkou 11,
Mgr. Petr Vojáček, ředitel organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4,
Mgr. Vladimír Peška, ředitel organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14,
Mgr. Marie Mifková, ředitelka organizace Základní škola Přerov, Trávník 27,
Marie Hálová, ředitelka organizace Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8,   
Eva Pavelková, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23,
Bc. Marie Netočná, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Komenského 25,
Bc. Dana Trnkalová, ředitelka organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44,
Miroslava Kleskeňová, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace,
Michaela Gálíčková, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, U tenisu 2,
Ivana Zdařilová, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14,
Zdeňka Studená, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 
Marie Zavadilová, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14,
Jana Doleželová, ředitelka organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14,
Alena Ogounová, ředitelka organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4,
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Eliška Kupková, ředitelka organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27,
Bc. Hana Ondrášová, ředitelka organizace Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30. 
Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 
tj. po 30. 04. 2012. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31. 05. 2012

VARIANTA II.

1. ukládá Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města  
Přerova  připravit vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů níže uvedených škol a 
školských zařízení:
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11,
Základní škola Přerov, U tenisu 4,
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14,
Základní škola Přerov, Trávník 27,
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8,   
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25,
Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44,
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace,
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14,
Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 30. 04. 2012

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města 
Přerova zpracovat koncepci optimalizace zařízení školního stravování.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31. 12. 2012

3. schvaluje prodloužení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele u níže uvedených 
ředitelů školských zařízení na dobu určitou od 01. 08. 2012 do 31. 07. 2018 a vydání tomu 
odpovídajícího potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu, dle doporučeného postupu 
Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ze dne 10. 01. 2012 č.j.: MSMT-900/2012-20  
a  ze dne 27. 01.2012 č.j.: MSMT-2119/2012-20: 

Jana Doleželová, ředitelka organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14,
Alena Ogounová, ředitelka organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4,
Eliška Kupková, ředitelka organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27,
Bc. Hana Ondrášová, ředitelka organizace Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30. 
Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po 30. 
04. 2012. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 30. 04. 2012

K předloženému návrhu proběhla diskuse týkající se vyhlášení konkursních řízení.



33

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín: jednomyslně 11 pro 

1419/36/9/2012 Stížnost na ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4  

Rada města Přerova po projednání schvaluje po připomínkách upravený návrh odpovědi manželům 
Mitevovým ve věci chování učitelky a ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 5.4.2012

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se stížnosti manželů Mitevových a předloženému 
návrhu odpovědi na jejich stížnost.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

9.9/36/9/2012 Tenisový klub Precolor Přerov - záměr účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč
subjektu Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na 
rekonstrukci objektu bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2657/8 a 2657/14 v k.ú. Přerov v roce 2012

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: rok 2012

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč
subjektu Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na 
rekonstrukci objektu bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2657/8 a 2657/14 v k.ú. Přerov v roce 2012.

Materiál byl předkladatelem Mgr. Hluzínem stažen z jednání.

9.10/36/9/2012 TK Precolor Plus Přerov o.s. - záměr účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč
subjektu TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady 
spojené s organizací 24. ročníku mezinárodního juniorského tenisového turnaje ITF kategorie 1 
konaného v termínu od 14. do 22. ledna 2012 v Přerově

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: rok 2012

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč
subjektu TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady 
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spojené s organizací 24. ročníku mezinárodního juniorského tenisového turnaje ITF kategorie 1
konaného v termínu od 14. do 22. ledna 2012 v Přerově.

Materiál byl předkladatelem Mgr. Hluzínem stažen z jednání.

1420/36/9/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 –
udržitelnost projektu „Mateřídouška bez bariér“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla  a 
rozsah financování nákladů speciálního pedagoga a učitele aplikované tělesné výchovy příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se 
sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11, dle důvodové zprávy, pro období udržitelnosti 
projektu s názvem „Mateřídouška bez bariér“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu 
statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního 
města Přerova pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 17.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1421/36/9/2012 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2012/2013 a projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16,  pro školní rok 2012/2013 za 
podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z nejnižšího počtu žáků 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro školní rok 2012/2013,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazek statutárního města Přerova 
uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, na  5 žáků pro školní rok 2012/2013 do celkové výše 242 000,-
Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 1.9.2012

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2012/2013 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v 
důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.9.2012

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
speciálního pedagoga a psychologa příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle 
důvodové zprávy, pro období udržitelnosti projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové –
centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční 
vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za 
předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 
příslušný kalendářní rok,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.7.2012

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit financování realizace projektu 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum 
podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, 
oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2012 do výše 273 000,-
Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

 rozpočet 
po úpravě

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 029,7 * + 210,0 1 239,7

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 25 724,0 * + 210,0 25 934,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

610 Školská zařízení 41 464,3 * + 210,0 41 674,3
 * počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v případě, že příspěvková organizace 
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, obdrží v rámci finanční podpory projektu s názvem „ZŠ Boženy 
Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v  rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 –
Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, závěrečnou platbu (tzv. zádržné), vrátí finanční 
prostředky ve výši závěrečné platby (tzv. zádržného) statutárnímu městu Přerov nejpozději do 
31. 12. 2012.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1422/36/9/2012 Soukromá základní škola - užívání nemovitých a movitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a poskytnutí účelové dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na objekt k bydlení č. p. 2216, příslušný k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p. č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p. č. 4576 zahrada 
o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov a movité věci dle seznamu a o výpůjčce pozemku p. č. 
4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a společností Soukromá základní škola Acorn's & 
John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 
nájemcem a vypůjčitelem, pod podmínkou schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace uvedené v bodě 2. tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova. 
Nájem a výpůjčka budou uzavřeny na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. Účelem 
nájmu a výpůjčky bude provozování základní školy. Výše nájemného bude činit u objektu 9 
357,- Kč/rok, u pozemku 367,- Kč/rok, u movitých věcí 1 697,- Kč/rok. Další podmínky 
uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání smlouvy o nájmu a výpůjčce.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2012

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,-
Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school 
s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. 
Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. 
Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání smlouvy o 
poskytnutí dotace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2012

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 
žákům zapsaným do Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, v zařízeních školního stravování 
zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako žákům základních škol 
zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 
31. 08. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze na žáky zapsané do jmenované školy v jejím 
sídle či na pracovištích situovaných v Přerově.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2012

Hlasování: jednomyslně 11 

1423/36/9/2012 Přerovský volejbalový klub o.s. - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
náklady spojené s organizací Mistrovství České republiky ve volejbale žákyň, které se bude 
konat v termínu od 04. do 06. května 2012 v Přerově,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Grantový program v oblasti sportu 1 472,0 - 15,0 1 457,0

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 15,0 15,0

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

Na jednání Rady města byla přizván ředitel Domovní správy města Přerova pan Antonín Čechák.

1424/36/10/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 69 v domě zvláštního určení -
domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 748  v Přerově, Trávník  č.o.1, s paní M.O.,

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10 v domě zvláštního určení -
domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 2472  v Přerově, Jižní čtvrť  I  č.o. 25, s panem J.J.,

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1947 v Přerově,  
Kojetínská  č.o. 36, s manželi J.a R..P.
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Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.4.2012

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha, DiS.)

1425/36/10/2012  Výše smluvního nájemného u bytu č. 1 situovaného v domě č.p. 32 v 
Přerově – Čekyni,  Na červenici 2

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje u nově obsazovaného bytu č. 1 v domě č.p. 32 v Přerově-
Čekyni, Na Červenici 2, smluvní nájemné (bez záloh na služby spojené s bydlením) ve výši 31,30 
Kč/m2  podlahové plochy/měs. + měsíční úhradu za zařizovací předměty, zjištěnou z dob 
předpokládané životnosti a z cen zařizovacích předmětů (vč. dopravy, montáže a DPH).

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha, DiS.)

1426/36/10/2012 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem 
Antonínem Čechákem, komplexním zajištěním realizace jmenovité akce „Výměna vodoinstalace a 
kanalizace u domu Bartošova 22 v Přerově“.   

Odpovídá: Čechák Antonín, Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 05.-09.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1427/36/10/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s paní Z.K. na 
dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za podmínky splácení 
poplatku z prodlení za paní J.v pravidelných měsíčních splátkách dle přistoupení k dluhu a 
splátkového kalendáře, který uzavřela na Domovní správě města Přerova.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Šrobárova 6, s paní D.K. za 
obvyklých podmínek.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 16.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1428/36/10/2012 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému 
bytu
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení,  
bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, nábř. PFB č. 12a/3119, s panem A.B. za obvyklých podmínek.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 16.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1429/36/10/2012 Metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 
určení v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2012, metodický pokyn k uzavírání 
nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou 
službou, ve znění důvodové zprávy. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 30.6.2012

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, DiS., Ing. Dostal)

1430/36/10/2012 Sociální služby města Kroměříže, p.o. - žádost o poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem 
Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, na provoz domova pro seniory pro uživatele M.K.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.5.2012

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, DiS., Ing. Dostal)

1431/36/10/2012 Úhrada za pobyt trvale přihlášeného dítěte a za příležitostný pobyt 
dítěte v Městských jeslích

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s  účinností od 1. 7. 2012 úhrady za pobyt trvale 
přihlášeného dítěte v Městských jeslích a za příležitostný pobyt dítěte v  Městských jeslích,  dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  , Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.7.2012

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, DiS., Ing. Dostal)
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1432/36/10/2012 Přijetí peněžitých a nepeněžitých darů – multimediální bloky „Babi, 
dědo, nejste  sami …“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 6 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 
45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, jako dárcem, jejímž předmětem je tento 
peněžitý dar pro účely ocenění základních škol v rámci multimediálních bloků „Babi, dědo, 
nejste sami…“,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 2321 110  Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 6,0 6,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 595,0 + 6,0 2 601,0

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 20 ks knih s názvem „110 let chemie v Přerově“ v 
celkové hodnotě 3 000,- Kč (1 ks/150,- Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerovem  jako obdarovaným a společností PRECHEZA, a.s., IČ: 26872307, se 
sídlem Přerov, Nábřeží Dr. E. Beneše 24, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý
dar pro účely ocenění základních škol v rámci multimediálních bloků „ Babi, dědo, nejste 
sami...“.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2012

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, DiS., Ing. Dostal)

Z jednání odešli Mgr. Pospíšilová a p. Čechák.

11. RŮZNÉ

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Bc. Jitka Kočicová.

1433/36/11/2012 Dodatek č. 2 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v 
zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje, ze dne 8.10.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.1.2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Tarifní dohodě o stanovení podílu 
tržeb mezi dopravci v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, ze dne 
8.10.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.1.2012.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen

1434/36/11/2012 Roční vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti na linkách v oblasti 
Přerov   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

1. bere na vědomí roční vyúčtování skutečně dosažené provozní prokazatelné ztráty za rok 2011 
linek a spojů ostatní dopravní obslužnosti,

2. schvaluje dopravci Veolia Transport Morava a.s. použití finančního rozdílu na pokrytí 
zvyšujících se nákladů na PHM.

VARIANTA II.

1. bere na vědomí roční vyúčtování skutečně dosažené provozní prokazatelné ztráty za rok 2011 
linek a spojů ostatní dopravní obslužnosti,

2. neschvaluje dopravci Veolia Transport Morava a.s. použití finančního rozdílu na pokrytí 
zvyšujících se nákladů na PHM.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešla Bc. Kočicová a byl přizván vedoucí Odboru vnitřních věcí Mgr. Petr Karola.

1435/36/11/2012 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora - schválení zadávacího řízená

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora" v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení

2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy  č. 1-2

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Telefónica Czech Republic, a.s.
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

601 93 336

T-Mobile Czech Republic a.s. 649 49 681
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Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00

Vodafone Czech Republic a.s.
Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00

257 88 001

4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, pro otevírání  obálek 
a hodnotící komisi ve složení:

Člen komise Náhradník komise

 Ing. Jiří Lajtoch primátor  Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora 

 Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Michal Zácha, DiS. náměstek primátora 

 Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Ing. Jaroslav Čermák člen Rady města 

Ing. Ján Gocník Oddělení ICT Kamil Václavík Oddělení ICT

Radomíra Mořkovská Oddělení vnitřních služeb Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1436/36/11/2012 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem 

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 bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, 
Přerov I –Město, Trávník 27, IČ: 45180091.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod 
skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, 
Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.

4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Kratochvílova 19, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 19, IČ: 
49558960.

Hlasování: 11 pro

1437/36/11/2012 Přerovské listy – schválení vítězného uchazeče

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova po projednání:
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1. se neusnesla rozhodnout v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele komplexních vydavatelských a distribučních služeb na 
zpracování měsíčníku „Přerovské listy“, která byla předložena od společnosti Miloslav 
Kyjevský - F.G.P. studio, Táboritů 237/1, 772 00 Olomouc, IČ:126 75 989,

2. rozhodla o novém posouzení a hodnocení nabídek, přičemž nové posouzení a hodnocení 
provede sama.

V rozsáhlé diskusi vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Karola v krátkosti okomentoval  § 78 odst.1 a 
4 týkající se hodnotících kritérií a § 79 odst.5 týkající se hodnocení nabídek Zákona 137/2006 Sb.o 
veřejných zakázkách.
Ing. Špalek podal protinávrh na dodavatele komplexních vydavatelských a distribučních služeb a to na 
uchazeče s nejlevnější nabídkou -  Mladá fronta a.s., devize MF 7 a.s.

Hlasování o protinávrhu Ing. Špalka: 5 pro, 6 se zdrželo - NEPROŠLO
Hlasování o původním návrhu: 4 pro, 7 se zdrželo – NEPROŠLO

Dále na základě diskuse Rada města rozhodla o novém posouzení a hodnocení nabídek, přičemž nové 
posouzení a hodnocení provede sama.
Hlasování: 7 pro, 4 se zdrželi

Z jednání odešel Mgr. Karola a byla přizvána vedoucí Odboru Kanceláře primátora Ing. Daniela 
Novotná.

1438/36/11/2012 Zahraniční pracovní cesta - Ivano-Frankivsk

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve  složení Mgr. Dušan Hluzín, p. Michal Zácha, DiS. a p. Petr Laga  s řidičem, která se  
uskuteční ve dnech 4,-7. května 2012  při příležitosti Dne města Ivano-Frankivsk (Ukrajina).

Hlasování: jednomyslně 11 pro

1439/36/11/2012 Návrh na přiznání peněžitého plnění za výkon funkce organizačního 
pracovního Redakční rady Přerovských listů

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 peněžitého plnění za výkon funkce organizačního pracovníka 
Redakční rady Přerovských listů za práci pro město v roce 2012 v rozsahu, uvedeném v 
důvodové zprávě

2. ukládá oddělení personálnímu a lidských zdrojů zajistit vyplacení tohoto plnění

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 12.4.2012

Hlasování: jednomyslně 11 pro
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1440/36/11/2012 Účast města Přerova  ve 14. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší 
internetové stránky a elektronické služby měst a obcí  (krajské kolo )

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o výsledku 14. ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky a 
elektronické služby měst a obcí. (krajské kolo)

2. bere na vědomí složení redakční rady www stránek města.

Hlasování:  jednomyslně 11 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Jana 
Žouželková.

1441/36/11/2012 Projektový záměr vybudování centra pro podporu zavádění 
flexibilních forem práce

Materiál společně  předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

nedoporučuje podání žádosti v rámci výzvy pro předkládání grantových projektů OP LZZ č. 88 -
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

VARIANTA II
1. doporučuje podání žádosti v rámci výzvy pro předkládání grantových projektů OP LZZ č. 88 -

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života,

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství a Odboru koncepce a strategického rozvoje 
spolupracovat se společností Leucanta s.r.o., se sídlem Kozí 684/8, 602 00  Brno, IČ: 
27917673 na zpracování žádosti k této výzvě, projekt „Vybudování centra pro podporu 
zavádění flexibilních forem práce“  a předložit ji ke schválení na schůzi Rady města Přerova 
dne 25. dubna 2012,

3. ukládá odboru ekonomiky zabezpečit finanční krytí na zpracování žádosti ve výši 30.000,-- Kč 
s navýšením o platnou sazbu DPH a předložit rozpočtové opatření ke schválení na schůzi 
Rady města Přerova dne 25. dubna 2012,

4. ukládá Odboru sociálních věcí a školství a Odboru koncepce a strategického rozvoje předložit 
ke schválení na schůzi Rady města Přerova dne 25. dubna 2012 příslušnou mandátní smlouvu.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. P. GALA, O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 25.4.2012
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Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: 8 pro, 3 se zdrželi

Z jednání odešly Ing. Novotná a Bc. Žouželková.

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

Michal Zácha, DiS.
 aktuální informace k dostavbě Tyršova mostu 

Ing. Tomáš Dostal
 žádost o informaci týkající se výlepů reklamy cirkusu Andres

p. Čestmír Hlavinka
 podnět týkající se finanční podpory pro Vojenské sdružení rehabilitovaných

primátor Ing. Jiří Lajtoch
 pozvánka na slavnostní otevření nově instalované In-line plochy na zimním stadionu 

v Přerově – 14.dubna 2012 – 14.00 hodin

 informace ke konání valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. –      
25. dubna 2012 – 13.00 hodin (na příští schůzi Rady města) 

13. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 36. schůzi Rady města Přerova konanou dne 4. dubna 2012              
v 15.30 hodin.

V Přerově dne 10. 4. 2012

        Ing. Jiří Lajtoch



46

  primátor města Přerova

     Ing. Michal Špalek
člen Rady města Přerova




