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ZÁPIS

ze 40. schůze Rady města Přerova konané dne 30. května 2012

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Investiční záležitosti Zácha, DiS.

6. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

7. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor



2

Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Josef Kulíšek

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Ing. Jiří Lajtoch

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Zdeněk Vojtášek   - ved. odboru správy majetku a              

komunálních služeb
Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru koncepce ...
Milan Rytíř - ved. odd. investic 
RNDr. Pavel Juliš - ved. Stavebního úřadu

E.  Hosté: Mgr. Helena Netopilová - zastupitelka města Přerova
Mgr. Vladimír Puchalský - zastupitel města Přerova

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 40. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek dne  30. května 
2012 v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů 
Rady města. 
Omluveni:    primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 40. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.

1521/40/1/2012 Program 40. schůze Rady města Přerova konané dne 30. května 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 40. schůze Rady města Přerova konané dne 30. května 2012

2. schvaluje pana Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 40. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ,  INFORMACE   Z   KOMISÍ

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek a p. Milan Rytíř v 8.07 hodin.

1522/40/2/2012 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1.1. 2012 – 31. 3. 2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 1. 2012 – 31. 3. 2012 dle 
důvodové zprávy,

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 1. 2012 – 31. 3. 2012 dle 
důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Zdeněk Vojtášek a p. Milan Rytíř v 8.17 hodin.
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván RNDr. Pavel Juliš v 8.17 hodin.

1523/40/2/2012 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady v Přerově.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel RNDr. Pavel Juliš v 8.34 hodin.

1524/40/2/2012 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise rozvojové a investiční

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává na jeho vlastní žádost z funkce člena Komise rozvojové a investiční Ing. Michala 
Špalka ke dni 31.5.2012,

2. jmenuje členem Komise rozvojové a investiční PhDr. Marcela Kašíka, a to s účinností            
od 1.6.2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Oldřiška Sedláčková v 8.35 hodin.

1525/40/3/2012 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se zrušením příspěvkové 
organizace Domovní správa města Přerova ke dni 30. 6. 2012 a dalšími 
organizačními změnami

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat vnitřní předpis č. ……/2012, kterým       
se mění Vnitřní předpis č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona  č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ve znění vnitřního předpisu č. 13/11        
a vnitřního předpisu č. 4/2012 v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Domovní 
správa města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. vydává vnitřní předpis č. ….../2012, kterým  se mění vnitřní předpisy vydané Radou města 
Přerova v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova        
a v souvislosti s dalšími organizačními změnami ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1526/40/3/2012 Uzavření mandátní smlouvy č. nSIPO 07 – 191/2012 mezi statutárním 
městem Přerov a Českou poštou, s.p.

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy č. nSIPO 07 – 191/2012 
mezi statutárním městem Přerova a Českou poštou,  s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 
PSČ 225 99, IČ: 47114983 ve věci inkasa plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb 
obyvatelstva.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 18.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Antonín Čechák a paní Ivana Křížovská v 8.39 hodin.

1527/40/3/2012 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje
a) upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové částce       

106 396,54 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky pohledávky 
statutárního města Přerova činí celkem 60 711,00 Kč, z toho na nájemném 1 957,00 Kč,         
na poplatku z prodlení 13 654,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 45 100,00 Kč. 
Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 45 685,54 Kč, z toho zálohy na plnění 
spojené s užíváním bytu 1 704,00 Kč,  poplatek z prodlení 18 865,00 Kč, vyúčtování služeb     
7 119,00 Kč, přefakturace 15 822,00 Kč a úrok z prodlení 2 175,54 Kč.
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b) upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v celkové částce       
24 730,25 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy, z toho 21 060,00 Kč činí 
neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 3 670,25 Kč je úrok           
z prodlení.  Jedná se o pohledávky Domovní  správy města Přerova.  

c) odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám  v celkové 
částce 244 964,40 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1C) důvodové zprávy. Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 95 762,00 Kč, z toho na nájemném           
10 338,00 Kč a  na poplatku z prodlení 85 424,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města 
Přerova činí celkem 149 202,40 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 2 795,00 
Kč,  poplatek z prodlení 74 409,00 Kč,  vyúčtování služeb 15 532,00 Kč, přefakturace            
47 581,50 Kč a úrok z prodlení 8 884,90 Kč.

VARIANTA   II.:
a) neschvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové 

částce 106 396,54 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 60 711,00 Kč, z toho na nájemném             
1 957,00 Kč,  na poplatku z prodlení 13 654,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích          
44 500,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 45 685,54 Kč, z toho 
zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 1 704,00 Kč,  poplatek z prodlení 18 865,00 Kč,  
vyúčtování služeb 7 119,00 Kč, přefakturace 15 822,00 Kč a úrok z prodlení 2 175,54 Kč.

b) neschvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v celkové 
částce 24 730,25 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy, z toho 21 060,00 Kč činí 
neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 3 670,25 Kč je úrok z 
prodlení.  Jedná se o pohledávky Domovní  správy města Přerova.  

c) neschvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám  v 
celkové částce 244 964,40 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1C) důvodové zprávy. Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 95 762,00 Kč, z toho na nájemném           
10 338,00 Kč a  na poplatku z prodlení 85 424,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města 
Přerova činí celkem 149 202,40 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 2 795,00 
Kč,  poplatek z prodlení 74 409,00 Kč,  vyúčtování služeb 15 532,00 Kč, přefakturace               
47 581,50 Kč a úrok z prodlení 8 884,90 Kč.

VARIANTA  I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
a) schválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové 

částce 922 929,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 400 375,00 Kč, z toho na nájemném         
39 006,00 Kč,  na poplatku z prodlení 356 099,00 Kč, na zaplacených soudních poplatcích       
5 270,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 522 554,00 Kč, z toho 
zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 53 058,00 Kč a poplatek z prodlení 469 496,00 Kč.

b) schválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v celkové 
částce 31 186,72 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2B) důvodové zprávy, z toho 26 189,50Kč činí 
neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 4 997,22 Kč je úrok            
z prodlení.  Jedná se o pohledávky Domovní  správy města Přerova.  

c) schválit odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám             
v celkové částce 343 287,00 Kč za dlužníky dle přílohy č. 2C) důvodové zprávy. Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 159 013,00 Kč, z toho na nájemném           
8 559,00 Kč,  na poplatku z prodlení 148 470,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích         
1 984,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 184 274,00 Kč, z toho 
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zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 10 124,00 Kč,  poplatek z prodlení 170 687,00 Kč, 
vyúčtování služeb 3 463,00 Kč.

VARIANTA  II.:
a) neschválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové 

částce 922 929,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 400 375,00 Kč, z toho na nájemném         
39 006,00 Kč,  na poplatku z prodlení 356 099,00 Kč, na zaplacených soudních poplatcích       
5 270,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 522 554,00 Kč, z toho 
zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 53 058,00 Kč a poplatek z prodlení 469 496,00 Kč.

b) neschválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v celkové 
částce 31 186,72 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 2B) důvodové zprávy, z toho 26 189,50Kč činí 
neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 4 997,22 Kč je úrok z 
prodlení.  Jedná se o pohledávky Domovní  správy města Přerova.  

c) neschválit odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám v 
celkové částce 343 287,00 Kč za dlužníky dle přílohy č. 2C) důvodové zprávy. Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 159 013,00 Kč, z toho na nájemném           
8 559,00 Kč,  na poplatku z prodlení 148 470,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích        
1 984,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 184 274,00 Kč, z toho 
zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 10 124,00 Kč,  poplatek z prodlení 170 687,00 Kč, 
vyúčtování služeb 3 463,00 Kč.

Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1528/40/3/2012 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v celkové výši 37 472,00 Kč  za panem J.B., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu  v Přerově. Pohledávka 
statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 10 828,00 
Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
služeb činí 26 644,00 Kč.

VARIANTA  II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v celkové výši 37 472,00 Kč  za panem J.B.  v Přerově. Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 10 828,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
činí 26 644,00 Kč.

VARIANTA   III.
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku        

z prodlení v celkové výši 29 977,00 Kč, tj. 4/5 z  pohledávky ve výši 37 472,00 Kč za panem 
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J.B., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná             
s užíváním  bytu. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z prodlení 
za pozdní platby nájemného činí 8 662,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova    
na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 21 315,00 Kč.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 29.6.2012

VARIANTA   I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v celkové výši 84 597,00 Kč  za paní M.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v Přerově. Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 48 283,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
činí 36 314,00 Kč.

VARIANTA  II.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v celkové výši 84 597,00 Kč za paní M.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v Přerově. Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 48 283,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
činí 36 314,00 Kč.

VARIANTA   III.
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit prominutí pohledávky na poplatku      

z prodlení v celkové výši 67 677,00 Kč, tj. 4/5 z  pohledávky ve výši 84 597,00 Kč za paní 
M.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním  bytu v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 38 626,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 29 051,00 Kč.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 29.6.2012

Hlasování o variantě III. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Antonín Čechák a Ivana Křížovská v 8.41 hodin.

Paní Sedláčková na jednání rady zůstává dále přítomna. 

1529/40/3/2012 Česká spořitelna, a. s. - uzavření smlouvy o přijímání platebních karet 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijímání platebních karet při placení 
zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím mezi statutárním městem Přerov           
a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1530/40/3/2012 UniCredit Bank CZ - smlouva o běžném účtu  

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank 
Czech republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92  Praha 4,       
IČ 64948242,

2. schvaluje uzavření smlouvy o užívání produktů přímého bankovnictví mezi statutárním 
městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 
1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1531/40/3/2012 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

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 vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o.            
a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1532/40/3/2012 Rozpočtové opatření č. 7

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

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.

Mgr. Kulíšek:
Žádost o rozpočtové opatření odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu na posílení rozpočtu o 35.000 Kč - Nutné jednat s investorem stavby o kompenzaci finančních 
prostředků na zajištění  pravidelných linek v souvislosti s uzavírkami komunikací.
Z:  Mgr. Bezroučková.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1533/40/3/2012 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, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA   I.:
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 Obecně 
závazné vyhlášky  č. 3/2012 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA   II.:
nevydat 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 Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ
Termín:     15. 07. 2012

Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1534/40/3/2012 Ekologická likvidace a vyřazení nalezených vozidel

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Čestmír Hlavinka, předseda Hlavní inventarizační 
komise.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí ekologickou likvidaci a vyřazení z registru vozidel 
12 ks nalezených vozidel, která jsou  majetkem města.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1535/40/3/2012 Cestovní náhrady

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. ../2012 Cestovní náhrady, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2012

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. ../2012 Zásady pro 
poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova ve znění dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova určit, že podle Vnitřního předpisu č. ./2012 
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného     
v bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat při poskytování cestovních náhrad členům 
výborů Zastupitelstva města Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

4. určuje že podle Vnitřního předpisu č. ../2012 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 
členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat 
při poskytování cestovních náhrad členům komisí Rady města Přerova, a to za podmínky jeho 
schválení Zastupitelstvem města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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Paní Sedláčková podala členům rady informaci:

Stav finančních prostředků ke dni 25.05.2012

Celkem finančních prostředků                                          155.505.775,83 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                             1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – ČSOB, a. s.                              29.500.000,00 Kč – úrok 1,4 % p.a.

                                               

K dispozici na účtech 25.05.2012                                      125.004.275,83 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 25.05.2012                                                  45.182.762,79 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.10 hodin.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná v 9.13 hodin.

1536/40/3/2012 Poskytnutí příspěvků - "Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR", 
Konfederace politických vězňů České republiky, Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory, 
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

1.
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR", IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 12/20, na zajištění aktivit 
Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, včetně následující úpravy 
rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

50,0 - 5,0 45,0
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3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0

1.
b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR", IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 12/20, na zajištění aktivit 
Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov.

2.
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Konfederace politických vězňů 
České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit 
Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51., Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

45,0 * - 5,0 40,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 5,0 10,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

2.
b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Konfederace politických vězňů 
České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit 
Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51., Přerov

3.
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s., IČ: 00546011, se sídlem 
Brno, Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov, včetně 
následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

40,0 * - 5,0 35,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 10,0 * + 5,0 15,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravskoslezský svaz Vojenských 
táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s., IČ: 00546011, se sídlem Brno, 
Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov,
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4.
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov, včetně následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

35,0 * - 5,0 30,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 15,0 * + 5,0 20,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov.

Hlasování o bodu 1a, 2a), 3a), 4a):   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1537/40/3/2012 Žádost o dotaci na Mistrovství světa ve Francii

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Hollywood Stars Crew o.s., IČ: 22849734, se sídlem Přerov, Ztracená 20, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa ve Francii,

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110  Grantový program v oblasti kultury 330,0 - 5,0 325,0

3319 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,0 * + 5,0 25,0
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi.
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1538/40/3/2012 Poskytnutí dotací - Gymnázium Jakuba Škody, Obec Troubky -
záměry

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 záměr na poskytnutí dotace Gymnáziu 
Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, IČ 00842966, ve výši 10.000,-- Kč na částečnou 
úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem studentů v rámci spolupráce se školou           
v partnerském městě Cuijk,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace obci 
Troubky se sídlem Dědina 286/29, 751 02 Troubky, IČ 00302104, ve výši 5.000,-- Kč             
na částečnou úhradu nákladů na realizaci Gala večeru v poutním chrámu Očišťování Panny 
Marie v Dubu nad Moravou při příležitosti připomenutí 15. výročí povodní z roku 1997.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

1539/40/3/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Náboženská obec Církve 
československé husitské

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč Náboženské obci Církve československé 
husitské, Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 64989143, na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s realizací opravy kostela v Havlíčkově ulici v Přerově (střecha, štít, omítka).

VARIANTA   II.:
neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč Náboženské obci Církve československé 
husitské, Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 64989143, na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s realizací opravy kostela v Havlíčkově ulici v Přerově (střecha, štít, omítka).

Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Daniela Novotná v 9.20 hodin.
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PŘESTÁVKA   9.20 – 9.30 hodin.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala v 9.28 hodin.

1540/40/4/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
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. 40.175,- Kč manželům       
Ing. L.K.  a  H.K.  na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/13 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného domu v ulici Květná.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1541/40/4/2012 1. Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury                                                                                                                                                                        
2. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstkové Mgr. Josef Kulíšek a Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 
městem Přerovem a:
a)  společností BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ 586 01, 

IČ 25345524 v celkové výši max. 2 000 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby 
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komunikace a zpevněné plochy, kanalizace,  veřejné osvětlení,  vodovod, přeložka VN, rozvody 
NN) v lokalitě "Záhumenky" v Přerově X - Popovicích

b) společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 336/2, 750 02, IČ 28618416 v 
celkové výši max. 1 462 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace, 
dešťové kanalizace, STL plynovodu,  splaškové kanalizace, vodovodu) v Přerově XI - Vinarech

c) J.S.  v celkové výši max. 1 950 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (zpevněné 
plochy, vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace splašková, plynovod,  kanalizace dešťová)   v 
Přerově VI - Újezdci

d) M.B.   a   Ing. .Mgr. R.B.   v celkové výši max. 975 000,- Kč na výstavbu technické 
infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, vodovodu, kanalizace splaškové, 
kanalizace dešťové, veřejné osvětlení, plynovod) v Přerově VII - Čekyni

e) společností AVČ s.r.o. se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ 25848984 
dotace v celkové výši max. 1 950 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury ( komunikace a 
zpevněné plochy, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod) v ulici Hostýnská v 
Přerově

f) společností Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov v celkové výši 
max.   2 400 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné 
plochy, dešťové kanalizace,  plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu) 
v lokalitě Obytný park - Přerovské zahrady v k.ú. Přerov. Smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena za podmínky převodu pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov do vlastnictví firmy Nemo -
Development s.r.o., IČ 26818281a splnění podmínek programu

VARIANTA   II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem 

podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a:
a) společností BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ      
586 01, IČ 25345524 v celkové výši max. 2 000 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury 
(stavby komunikace a zpevněné plochy, kanalizace,  veřejné osvětlení,  vodovod, přeložka 
VN, rozvody NN) v lokalitě "Záhumenky" v Přerově X - Popovicích

b) společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 336/2, 750 02, IČ 28618416 
v celkové výši max. 1 462 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace, 
dešťové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu)      
v Přerově XI - Vinarech

c) J.S.   v celkové výši max. 1 950 000,- Kč      na výstavbu technické infrastruktury (zpevněné 
plochy, vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace splašková, plynovod, veřejné osvětlení, 
kanalizace dešťová)   v Přerově VI - Újezdci

d) M.B.     a   Ing.Mgr. R.B.   v celkové výši max. 975 000,- Kč na výstavbu technické 
infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, vodovodu, kanalizace splaškové, 
kanalizace dešťové, veřejné osvětlení, plynovod) v Přerově VII - Čekyni

e) společností AVČ s.r.o. se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ 
25848984 dotace v celkové výši max. 2 112 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury       
( komunikace a zpevněné plochy, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod) v ulici 
Hostýnská v Přerově
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f) společností Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov v celkové 
výši max.  2 600 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace                 
a zpevněné plochy, dešťové kanalizace,  plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové 
kanalizace, vodovodu) v lokalitě Obytný park - Přerovské zahrady v k.ú. Přerov. Smlouva       
o poskytnutí dotace bude uzavřena za podmínky převodu pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 
do vlastnictví firmy Nemo - Development s.r.o., IČ 26818281a splnění podmínek programu

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
a) schválit bezúplatný převod 
1. částí pozemku p.č. 46/1, o výměře cca 3420 m2, v k.ú. Popovice u Přerova dotčených budoucí 

stavbou pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1

2. pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny       
na částech pozemků p.č. 46/1 a p.č. 156 vše v k.ú. Popovice u Přerova v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1 

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 46/1, p.č. 156  a p.č. 167 vše v k.ú. 
Popovice u Přerova, včetně výústního objektu do Vinarského potoka na p.č. 194 v k.ú. 
Popovice u Přerova, v délce cca 330 m,  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1, 

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  které bude zřízeno na pozemku p.č. 46/1         
v k.ú. Popovice u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1, z vlastnictví společnosti 
BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ 586 01, IČ 
25345524 do vlastnictví statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky 
zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části 
dešťové kanalizace, která nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle 
bodu 1, nebo je ke dni převodu ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku 
dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením 
převáděných částí pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Popovice u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) 
Budoucí dárce uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní 
poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

b) schválit bezúplatný převod 
1. částí pozemku p.č. 102/46, orná půda,  v k.ú. Popovice u Přerova., dle geometrického plánu č. 

106-115/2011 pozemek označený p.č. 102/46 o výměře 587 m2 a pozemek označený p.č. 
102/56 o výměře 343 m2, v rozsahu viz příloha 2a

2. pozemní  komunikace na části pozemku p.č. 102/46, dle geometrického plánu č. 106-115/2011 
pozemek p.č. 102/46 o výměře 587 m2 v k.ú. Popovice u Přerova - v pořizovací hodnotě 
1.646.458,- Kč, v rozsahu viz příloha 2a

3. dešťové kanalizace v délce 90 m na pozemku p.č. 102/46 a p.č. 171 oba v k.ú. Popovice u 
Přerova, včetně výústního objektu dešťové kanalizace do Vinarského potoka v pořizovací 
hodnotě 335.600,- Kč, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 2b

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  na pozemcích p.č. 102/14, p.č. 102/17, p.č. 
102/49 a na pozemku p.č. 102/56 vše v k.ú. Popovice u Přerova v pořizovací hodnotě 
143.873,- Kč, v rozsahu e dokumentace viz příloha 2c, za podmínky zřízení věcného břemene 
práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, včetně 
kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, 
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a není ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí veřejného 
osvětlení, včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.

z vlastnictví společnosti ROGIN Zero, s.r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 336/2, 750 02, IČ 
28618416 do vlastnictví statutárního města Přerova.

c) schválit bezúplatný převod 
1. částí pozemku p.č. 1247, o výměře cca 1418 m2, v  k.ú. Újezdec  u Přerova dotčených budoucí 

stavbou pozemní komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle dokumentace 
viz příloha 3

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 411, p.č. 312/1, p.č. 312/12, p.č. 1249 a p.č. 312/9 vše v 
k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena  na pozemcích p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 312/1, p.č. 
1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 3

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 313/3, 
p.č. 313/12, p.č. 411, p.č. 1235, p.č. 1247, p.č. 1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec 
u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3,z vlastnictví pana J.S.  do vlastnictví 
statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky 
zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části 
veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), 
který je převáděn dle bodu 1, a není ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži 
pozemku dotčeného částí veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, ve prospěch 
pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením 
převáděných částí pozemku p.č. 1247 v k.ú. Újezdec u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) 
Budoucí dárce uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní 
poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

d) schválit bezúplatný převod 
1. části pozemku p.č. 1219, o výměře cca 1100 m2, v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou 

pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 4

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1219, p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 1219, 1216 oba v k.ú. Čekyně a na 
pozemku p.č. 898 v k.ú. Žeravice včetně výústního objektu do Olešnice, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemcích p.č. 1334, 
p.č. 1323 oba v k.ú. Žeravice a na pozemcích p.č. 1219 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4
ze spoluvlastnictví M.B.  k id ½ a Ing.Mgr. R.B.  k id ½ do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky 
zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části 
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dešťové kanalizace, která nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle 
bodu 1, nebo je ke dni převodu ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku 
dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné 
části pozemku p.č. 1219 v k.ú. Čekyně (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy                  
o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

5. části p.č. 1217/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou pozemní 
komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4
z vlastnictví M.B.  do vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4. Budoucí dárce 
předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné části pozemku 
p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně (v rozsahu dle bodu 5.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené           
s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném 
převodu do katastru nemovitostí

e) schválit bezúplatný převod
1. částí pozemku p.č. 5466/31, o výměře cca 1229 m2, v k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 

pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5

2. pozemní  komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny          
na částech pozemků p.č. 5466/31, p.č. 5466/275, p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5,

3. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 5455/1, 
p.č. 5371/3 a p.č. 5466/31 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 5
z vlastnictví společnosti AVČ s.r.o. se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ 
25848984 do vlastnictví statutárního města Přerova
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3 za podmínky zřízení 
věcného břemene práva zřídit a provozovat pozemní komunikaci – obratiště, která nebude 
umístěna na pozemku (jeho části), která je převáděna dle bodu 1, nebo je ke dni převodu             
ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí 
komunikace ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením 
převáděných částí pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad 
smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

f) schválit bezúplatný převod 
1. částí pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v  k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 

pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 6
ze spoluvlastnictví D.H.   k id ½ a   Ing. M.J.  , k id ½. 

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 2580/9 a p.č. 2580/5 oba  v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemku p.č. 2580/9      
v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6 ze spoluvlastnictví Nemo –
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Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, po doručení 
geometrického plánu s vyznačením převáděných částí pozemku p.č. 2580/9 v k.ú.  Přerov (v 
rozsahu dle bodu 1.) budoucímu obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru 
nemovitostí nebude hradit statutární město Přerov.

Mgr. Kulíšek a pan Zácha sdělili, že z důvodu střetu zájmů nebudou hlasovat.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 8, 2 nehlasovali.

1542/40/4/2012 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty:
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/9,10,11,12, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/13,14,15,16, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť II/14,15,16, Přerov

doporučené k podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí        
v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

5.  INVESTIČNÍ    ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola v 9.34 hodin.

5.1 „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově“ – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově"      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, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  č. 
1-3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ
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Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Kounicova 271/13, 
PSČ 602 00

463 47 488

Link Projekt s.r.o., Brno-Žabovřesky, Makovského 
nám. 2, PSČ 616 00

276 78 032

Viapont, s.r.o., Brno-město, Vodní 258/13, PSČ 602 
00

469 95 447

Moravia Consult Olomouc, a.s., Olomouc, 
Legionářská 8, PSČ 772 00

646 10 357

Pontex, spol. s.r.o.(Pontex Consulting Engineers, 
Ltd.), Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

407 63 439

Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno, Bohunická 50, 
PSČ 619 00

188 27 527

4. ustanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Náhradník komise

5. ustanovuje dle § 59 a  § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace a hodnotící komisi ve 
složení:

Členové komise Náhradník komise

Ing. Jan Široký projektant Ing. Svatava Vrťová projektantka

Ing. Jiří Draška člen investiční komise Ing. arch. Vladimír 
Petroš

architekt 

Předkladatel náměstek primátora pan Zácha, DiS.  materiál stáhl.

1543/40/5/2012 „Rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice, 2. etapa“ – schválení 
zadávacího řízení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice, 2. 
etapa“ v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
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2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  
č. 1-3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

EkoINPROS, spol. s r.o., Svitavská 576/46, Brno, PSČ 614 00 005 47 522

Projekce PBS a.s., Kounicova 41, Brno, PSČ 602 00 255 00 139

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o., Plhovská 111, 
Náchod, PSČ 547 01

455 34 772

Lineko s.r.o., Rybnická 87/11, Brno, PSČ 634 00 416 03 877

Ing. Rostislav Svoboda, Zálešná I/3395, Zlín, PSČ 760 01 454 62 496

4. ustanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Náhradník komise

 Ing. Radek Koněvalík  Ing. Miroslava Švadlenková

 Mgr. Zdeněk Vojtášek  Bc. Věra Špilerová

 Ing. Tomáš Dostal  MVDr. Jiří Skyva

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve 
složení:

Členové komise Organizace/odbornost Náhradník komise Organizace/odbornost

 Bc. Václav Zatloukal  Michal Zácha, DiS.

 MVDr. Jiří Skyva  PhDr. Marcel Kašík

 Ing. Michal Symerský  Petr Laga

 Ing. Radek Koněvalík  ředitel TSMPr / ANO Ing.Miroslava Švadlenková vedoucí provozního úseku 
TSMPr / ANO

RNDr. Pavel Juliš vedoucí odboru stav. úřadu 
a životního prostředí MMPr 
/ ANO

 Ing. Marcela Novotná referentka odpadového 
hospodářství MMPr / ANO

Na základě diskuse byli v bodě 4) usnesení doplněni 
- členové komise: Ing. Radek Koněvalík, Mgr. Zdeněk Vojtášek, Ing. Tomáš Dostal

- náhradníci komise:  Ing. Miroslava Švadlenková, Bc. Věra Špilerová, MVDr. Jiří Skyva.

V bodě 5) usnesení doplněni:   
- členové komise:  Bc. Václav Zatloukal, MVDr. Jiří Skyva, Ing. Michal Symerský

- náhradníci komise:  Michal Zácha, DiS., PhDr. Marcel Kašík, Petr Laga.

Mgr. Kulíšek:
- personální obsazování komisí bude projednávat Komise rozvojová a investiční a jejich návrh 

bude předložen na jednání rady města.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1544/40/5/2012 „Cyklostezka Osmek“ – schválení zadávacího řízení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Osmek" 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:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

STRABAG  a.s. , Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 608 38 744

SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 471 55 558

EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19 452 74 924

SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386, PSČ 757 01

607 75 530

INSTA CZ s.r.o., Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 
1142/42, PSČ 772 00

253 74 311

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

Ing. Dostal:
- dal protinávrh: požadovaný termín dokončení stavby změnit z 30.9.2012 na 31.8.2012. 

Hlavní kritérium bude nabídková cena. 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala: Při hlasování byli 2 pro, 8 se zdrželo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 2 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Pavel Gala a Mgr. Petr Karola  v 10.00 hodin.
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Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek a pan Miloslav Dohnal v 10.00 
hodin.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

1545/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5935/19 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5935/19, orná půda, o výměře 5.153 m2       
v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1546/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6784/5, p.č. 
6784/8, p.č. 6800/2, vše k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6784/5, ost. plocha, o výměře 
24 m2, p.č. 6784/8, ost. plocha, o výměře 25 m2, p.č. 6800/2, ost. plocha, o výměře 54 m2, vše k.ú. 
Přerov.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

1547/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p. č. 5733/8, 
k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5733/8, zast. plocha          
a nádvoří, o výměře cca 2.120 m2,  k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.
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1548/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město,   
na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepřijala usnesení 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 191/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,          na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4)       
o celkové výměře 91,40 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 914/17629 z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

p. Zácha, DiS.:
- dal protinávrh: RM podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr
Hlasování o protinávrhu:   Při hlasování bylo 5 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 5, 5 se zdrželo.

1549/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepřijala usnesení 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 192/101, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 192, 193, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,    na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6)           
o celkové výměře 184,10 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov  ve výši id. 1841/17619 z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

p. Zácha, DiS.:
- dal protinávrh: RM podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr
Hlasování o protinávrhu:   Při hlasování bylo 5 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 5, 5 se zdrželo.
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1550/40/6/2012 Záměr  statutárního města Přerova - 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 (Chemoprojekt - garáž)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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 (budova Chemoprojekt) - dvougaráže o celkové výměře 77 m2.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Krákorová Pajůrková nepřítomna a nehlasovala.. 

1551/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 6836/1  v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 6836/1, zahrada,          
o výměře 601 m2   v k.ú. Přerov,

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a Ing. F.K.,  jako nájemcem, kterou bude  ke dni  30.5.2012 ukončen nájemní 
vztah za nájem části pozemku p.č. 6836/1 v k.ú. Přerov, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne  2.3.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne15.12.2003.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Krákorová Pajůrková nepřítomna a nehlasovala.. 

1552/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 
1234 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. 
Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Krákorová Pajůrková nepřítomna a nehlasovala.. 

1553/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5466/234  v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5466/234, orná půda o výměře 729 m2  v k.ú. 
Přerov.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Krákorová Pajůrková nepřítomna a nehlasovala.. 

1554/40/6/2012 Záměr statutárního města  Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 508/3 v k.ú. 
Lověšice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1288/31/6/2012 přijaté na 31. schůzi Rady města  Přerova, konané dne 
28.2.2012.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 508/3, orná 
půda, o výměře 326 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Krákorová Pajůrková nepřítomna a nehlasovala.. 

1555/40/6/2012 Záměr  statutárního města Přerova - nájem/výpůjčka 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. S01 a bočního vstupu o celkové výměře 
18,4 m2.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. S01 a bočního vstupu       
o celkové výměře 18,4 m2.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. navrhl úpravu usnesení: doplnit bod 2) usnesení –
schválit nájem i výpůjčku. 

Hlasování o upraveném usnesení o dvou bodech (nájem i výpůjčka):   Usnesení bylo přijato 
jednomyslně 10 hlasy pro.

1556/40/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem   části 
pozemku p.č. 6868/83 ostatní plocha v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, 
ostatní plocha, dráha, o výměře cca  400m2  v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem  části pozemku p.č. 6868/83, ostatní 
plocha, dráha, o výměře cca  400m2  v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1557/40/6/2012 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 16 bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném           
na pozemku p.č. 3461 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 16 níže uvedených bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 
v k.ú. Přerov (Mervartova 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I - Město a pozemku p.č. 3461 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to

spoluvlastnický podíl na společných
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
49/1 4366/77136
49/2 4594/77136
49/3 5065/77136
49/4 4443/77136
49/5 4476/77136
49/6 5105/77136
49/7 5067/77136
49/8 4402/77136
49/9 4573/77136
49/10 5267/77136
49/11 5297/77136
49/12 4645/77136
49/13 4668/77136
49/14 5277/77136
49/15 5221/77136
49/16 4670/77136

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1558/40/6/2012 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 22 bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3672, včetně pozemku p.č. 3673, vše 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 22 níže uvedených bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3672, včetně pozemku p.č. 3673 vše v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2), a příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce 
Přerov I - Město a pozemku p.č. 3672 a p.č. 3673 vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to

spoluvlastnický podíl na společných
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
2178/1     4695/148496
2178/2     7151/148496
2178/3     4805/148496
2178/4     6654/148496
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2178/5     6471/148496
2178/6     7154/148496
2178/7     4302/148496
2178/8     6920/148496
2178/9     6664/148496
2178/10     6515/148496
2178/11     7416/148496
2178/12     4420/148496
2178/13     7132/148496
2178/14     6818/148496
2178/15     6572/148496
2178/16     7405/148496
2178/17     4445/148496
2178/18     7144/148496
2178/19     6865/148496
2178/20     6635/148496
2178/21     7190/148496
2178/22 15123/148496

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1559/40/6/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1363, zahrada,  v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod  nemovitých věcí z vlastnictví  statutárního města Přerova,  pozemku p.č. 1363, zahrada,           
o výměře  111 m2  v k.ú. Přerov  do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2284, 
Nerudova 12,  v Přerově,  IČ:25889541,  za cenu stanovenou ve znaleckém posudku  č. 21/12  znalce 
Jiřího Pazdery  ve výši  74925,- Kč ( tj. 675,- Kč/m2) cena v čase a místě obvyklá.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1560/40/6/2012 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 805/6, dle geometrického plánu č. 268-36/2011 označené novým parcelním 
číslem 805/16 zast.pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova             
do majetku pana L.H.   za kupní cenu 6.200,-, Kč, t.j. 310,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1561/40/6/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova     
č. 431/11/3/2012 ze dne 16. dubna 2012.

2 doporučuje 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, 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 13.275.000,-- Kč/ tj. 
500,-- Kč/ m2.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

6.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemků p.č. 6784/4, p.č. 6784/6, p.č. 6773/2, p.č. 6773/1, vše v  k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí              
do vlastnictví statutárního města Přerova:

• Pozemků p.č. 6784/4, ost. plocha, o výměře 61 m2, p.č. 6784/6, ost. plocha, o výměře 44 m2,    
z vlastnictví P.Š., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 84.000,-Kč, tj. 800,-Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/2, ost. ploha , o výměře 8 m2, z vlastnictví MUDr. M.K. – podíl 5/6 a R.Ž. –
podíl 1/6,     za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.400,-Kč, tj. 800,-Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/1, ost. plocha o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví - společného 
jmění manželů P.R.   a  J.R., za cenu v čase  a místě obvyklou ve výši 746.700,-Kč, tj. 785,-
Kč/m2.

Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
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2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510  Investiční akce (org. 500241 –
 Městský dům (revitalizace) –
 Městské informační centrum)

3 800,0 - 850,0 2 950,0

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 5 977,1 + 850,0 6 827,1

Předkladatel náměstek primátora pan Zácha, DiS. materiál stáhl.

1562/40/6/2012 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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. 34 a č. 35, o celkové výměře 30,3 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Přikrylem, místem podnikání Hulín, 
Smetanova 917, IČ 74259911, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.6.2012. Výše nájemného bude činit 30.300,-Kč/rok bez DPH, tj. 
1.000,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna 
a kancelář s vybavením pro piloty.   Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1563/40/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20 - pravá část)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 
29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, na nebytový prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20 -
pravá část) o celkové výměře 23,55 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem  a sdružením fyzických osob Roman 
Přecechtěl, bytem Průhonice, U motelu 400, IČ 60790679 a Lenka Stašová, bytem Přestavlky 31,       
IČ 73045195, jako nájemcem.
Dodatek č. 6 bude upravovat účel nájmu. Původní účel nájmu –  prodejna spodního prádla a 
punčochového zboží se změní na nový účel nájmu - prodejna obuvi. Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1564/40/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2,        
v k.ú. Přerov (Klivarova 1)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
15.4.2010 na  nebytovou jednotku  č. 2610/101, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 
2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1) o celkové výměře 65,90 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Jánem Chomou, místem podnikání Přerov I –
Město, Svépomoc III 1849/30, IČ 64600327, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 1 měla být upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 96.000,-Kč/rok (cca 
1.457,-Kč/m2/rok) se měla změnit na novou výši nájemného 42.000,-Kč/rok (cca 637,-Kč/m2/rok).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1565/40/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a společností NOVAGAME, s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem 
Peterkou, se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1525/1B, IČ 28193334, jako nájemcem  na část 
pozemku p.č.1019/1, ost. plocha, o výměře 60 m2 v k.ú. Přerov.
Nájem bude uzavřen na dobu určitou 5 let  neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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Výše úhrady za nájem bude činit 15 000,- Kč/rok, tj. 250,- Kč/m2/rok.
Účelem nájmu bude zřízení a provoz restaurační předzahrádky.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Ing. Dostal:
- dal protinávrh:  uzavřít nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1566/40/6/2012 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1873/1 (ostatní plocha – hřbitov, urnový 
háj) o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 
ADIE s.r.o., IČ 60703873, se sídlem E. Husserla 16, Prostějov, jako nájemcem. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 400,- Kč. Účelem 
nájmu bude využití předmětu nájmu k umístění zásobníku na svíčky.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1567/40/6/2012 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části pozemku 
p.č. 5115/1 a  části p.č. 6801, oba v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku  p.č. 5115/1, ost.plocha o výměře 21,3 
m2 v k.ú. Přerov mezi Olomouckým krajem , IČ 60609460, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, PSČ  779 11, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací,  IČ 70960399 se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerovem. jako nájemcem.
Účelem nájmu bude užívání části pozemku p.č. 5115/1 v k.ú. Přerov pro realizaci stavby 
"Cyklostezka  Osmek".
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, a to od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku a 
ukončen k datu z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby.
Nájemné  bude činit 300,-Kč/den.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6801,ost. plocha, o výměře 1,6 m2 

Přerov mezi Olomouckým krajem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, 
IČ 60609460, Střední zemědělskou školou, Přerov, Osmek 47, Osmek 367/47, Přerov, PSČ 
750 02, IČ 63701171, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem.
Účelem nájmu bude užívání části pozemku p.č. 6801 v k.ú. Přerov pro realizaci stavby 
"Cyklostezka  Osmek".
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, a to od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku a 
ukončen k datu z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby.
Nájemné  bude činit 40,- Kč/m2/rok.dle stavebního záboru na silnici III.třídy.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

6.5.7 Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 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, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011 a dodatku č. 7 ze dne 
26.4.2012, 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 
současné znění čl. IV odst. 8, 9 a 10 nájemní smlouvy nahrazuje textem: 

(8) V případě, že v době trvání nájemního vztahu podle této smlouvy bude nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních, která jsou jako předmět 
nájmu specifikována v čl. I odst. 1 bodě 1.7 smlouvy, zavazuje se pronajímatel uhradit nájemci za 
strpění omezení využití parkovacích stání úplatu, která se považuje ve smyslu ust. § 14 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za poskytnutí služby. 
Úplata za takto poskytnutou službu se stanoví za dobu, po kterou bylo nájemci  znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel na těchto parkovacích stáních.

(9) Výše úplaty dle odst. 8 tohoto článku smlouvy bude stanovena jako součin:
a) počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného nájemného 
ve výši 15,39 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno vybírat parkovné za stání silničních 
motorových vozidel na parkovacích stáních po celou dobu, po kterou lze během dne vybírat parkovné,
b) počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel, počtu hodin, za které bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za 
stání silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného 
nájemného ve výši 1,539 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel na parkovacích stáních pouze po část doby, po kterou lze během dne 
vybírat parkovné.
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(10) Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel uhradí nájemci úplatu za službu  dle odst. 8 tohoto 
článku smlouvy navýšenou o DPH ve výši platné sazby daně vymezené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na základě vystaveného daňového dokladu se 
splatností 15 dnů ode dne jeho vystavení.

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, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011 a dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Předkladatel náměstek primátora pan Zácha, DiS. materiál stáhl.

1568/40/6/2012 Výpůjčka 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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. 108 o výměře 6,6 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a R.K., jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro administrativní 
činnost občanského sdružení Klub Ouško. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1569/40/6/2012 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 6607 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6607 (ostatní plocha – dobývací prostor)        
o výměře 3995 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Účelem výpůjčky bude využití předmětu výpůjčky k uskladnění movitých věcí 
ve vlastnictví půjčitele, zejména použitého materiálu z oprav komunikací, prováděných 
vypůjčitelem na základě smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku 
„Komunální služby pro statutární město Přerov“, kterou půjčitel jako objednatel a vypůjčitel jako 
zhotovitel uzavřeli dne 9.9.2010. Součástí smlouvy o výpůjčce bude závazek vypůjčitele vést 
evidenci použitého materiálu z oprav komunikací uskladněného na pozemku p.č. 6607 v k.ú. 
Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1570/40/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemku  p.č. 5048, v k.ú. Přerov,             
v majetku statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení  NN  
včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího   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  kabelového 
vedení NN k tíži pozemku 5048, ost. plocha, v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 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 Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
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 
uvedeném  pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena 
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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 20.7.2012
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Mgr. Kulíšek:
- odbor správy majetku a komunálních služeb bude připravovat jeden komplexní materiál

týkající se zřízení všech věcných břemen předložených na aktuální  jednání rady.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1571/40/6/2012 Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí – změna usnesení

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2297/56/8/2009 z 56. schůze Rady 
města  Přerova konané dne 25.3.2009, ve znění usnesení č. 3168/78/6/2009 ze 78. schůze Rady města 
Přerova konané dne 16.12.2009 a usnesení č. 845/19/6/2011 z 19. schůze Rady města Přerova konané 
dne 4.10.2011, kterým Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační 
sítě k tíži pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí ve prospěch pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory mezi 
statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí (povinný z věcného 
břemene), společnostmi S E L F servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 
Brno - Vinohrady, SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, České 
Radiokomunikace a.s., IČ 27444902, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, GTS Czech 
s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, se 
sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory 
(oprávnění z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4, jako investorem s tím, že úhrada za věcné břemeno bude činit 12.375,- Kč. Změna 
usnesení spočívá v tom, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí (povinný z věcného břemene), 
společnostmi S E L F servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Brno -
Vinohrady, SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, České 
Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, GTS Czech 
s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, se 
sídlem Křižíkova 36a/237, Praha 8, jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory 
(oprávnění z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4, jako investorem s tím, že úhrada za věcné břemeno bude činit 2.097,- Kč včetně DPH.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1572/40/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 167/5 a p.č. 427 v k.ú. Lýsky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:



40

1. ruší své usnesení č. 3441/83/6/2010 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2010,

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě - včetně ochranného pásma 
a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tyto nemovitosti, za účelem zajišťování provozu 
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této veřejné telekomunikační sítě k tíži 
pozemků p.č. 427 a p.č. 167/5 oba v k.ú. Lýsky a to ve prospěch společnosti Telefónica Czech 
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, kdy 
investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 115-40500f/2006                      
a geometrickým plánem č. 209-40225d/2009. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou      
za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem a dle směrnice generálního ředitele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 46/2003 ve výši celkem 3.350,- Kč, vč. DPH. Jednorázovou 
úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému 
břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1573/40/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 281/1, p.č. 431/1 a p.č. 433 vše v k.ú. 
Lýsky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3445/83/6/2010 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2010,

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat zatrubněný odpad a kanalizaci a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 
na tyto nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění tohoto zatrubněného odpadu a kanalizace k tíži pozemků p.č. 281/1, p.č. 431/1 a 
p.č. 433 vše v k.ú. Lýsky a to ve prospěch společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 1115-40500b/2006, 
geometrickým plánem č. 115-40500a/2006  a geometrickým plánem č. 209-40225b/2009. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 26.810,- Kč, vč. DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní 
poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1574/40/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 167/5 v k.ú. Lýsky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3443/83/6/2010 z 83. schůze rady města Přerova konané dne 24.3.2010,

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojenému omezení, spočívajícímu                  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 
na tuto nemovitost, v souvislosti se zřízení, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku p.č. 167/5 v k.ú. Lýsky a to ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ: 27768961, kdy investorem je  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 210-40225b/2009. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem a dle směrnice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 46/2003 ve výši 
celkem 1.000,- Kč, vč. DPH. Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní 
poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí 
investor.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1575/40/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3442/83/6/2010 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2010,

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat vedení vodovodu a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  
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strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby a manipulace s vodovodem k tíži 
pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., se sídlem Šířava 483/21, 75002 Přerov I. - Město, IČ: 4767452, kdy investorem je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 115-40500d/2006. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 6.110,- Kč, vč. DPH. Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene        
a správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
uhradí investor

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1576/40/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 528/18 vše      
v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3444/83/6/2010 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2010,

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat nadzemní vedení veřejného osvětlení a s tím spojenému omezení, 
spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na tyto nemovitosti, za účelem zajišťování provozu, oprav, údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemků p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 
528/18 vše v k.ú. Předmostí a to ve prospěch společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., 
se sídlem Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha 4, IČ: 4945030, kdy investorem je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ. 65993390.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 576-40500/2006. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem  ve výši 7.969,- Kč, vč. DPH. Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene       
a správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
uhradí investor

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1577/40/6/2012 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 260 v k.ú. Dluhonice 
statutárním městem Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 260 o výměře     
15 m2 v k.ú. Dluhonice statutárním městem Přerov ve výši 1.980,- Kč a to v době od 9.1.2012 
do 5.4.2012, spoluvlastníkům pozemku k id 1/2 -  manželům I.  a B.P.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 260 o výměře 
15 m2 v k.ú. Dluhonice statutárním městem Přerov ve výši 1.980,- Kč a to v době od 9.1.2012 
do 5.4.2012, spoluvlastníku pozemku k id 1/2 - paní I.P.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1578/40/6/2012 Instalace kombinovaných hodin dle záměru občanského sdružení 
„PŘIJDU VČAS“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje záměr instalace 1 ks hodin dle záměru občanského sdružení „PŘIJDU VČAS“ v prostoru 
dětského hřiště na ulici Interbrigadistů za Priorem.

VARIANTA  II.:
neschvaluje záměr instalace 1 ks hodin dle záměru občanského sdružení „PŘIJDU VČAS“ v prostoru 
dětského hřiště na ulici Interbrigadistů za Priorem.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

1579/40/6/2012 Oprava místní komunikace v Čekyni, ul. Na  Podlesí – pověření            
k zajištění realizace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.
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Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o., se sídlem Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 278 41 090, a to  na zajištění 
opravy části místní komunikace v Čekyni, ul. Na Podlesí o výměře cca 540 m2 (od posledního RD 
směrem ke křižovatce ul. Na podlesí - K Rybníčku) za cenu  ve výši  400.000,- Kč včetně DPH.

VARIANTA   II.:
schvaluje zavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o., se sídlem Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 278 41 090, a to na zajištění 
opravy části místní komunikace v Čekyni, ul. Na Podlesí v prostoru křižovatky s ul. K Rybníčku           
o výměře cca  670 m2 za cenu  ve výši  495.000,- Kč včetně DPH, za podmínky finančního krytí.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:    Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Zdeněk Vojtášek a pan Miloslav Dohnal v 11.03 hodin.

PŘESTÁVKA   11.03 – 11.10 hodin

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

1580/40/7/2012 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu        
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 
Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Želatovská 8. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení 
objektů ZŠ Želatovská 8, Přerov“ v ceně 8.116.656,20 Kč k hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou č.1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 1.8.2012

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 3 k protokolu        
o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení 
objektů ZŠ Želatovská 8, Přerov“ v ceně 1.842.431,16 Kč k  hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.8.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1581/40/7/2012 Žádost o finanční příspěvek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru pro Střední školu                
a Základní školu DC 90, s.r.o., IČ: 25385461, se sídlem Olomouc – Topolany, Nedbalova 36.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1582/40/7/2012 Základní škola Přerov, Svisle 13 - pověření ředitele základní školy         
ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Svisle 13, zastoupenou ředitelem 
Mgr. Miroslavem Fryštackým, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky - dodávka a instalace 
výpočetní a audiovizuální techniky včetně softwaru a učebnic cizích jazyků, souvisejících s dosažením 
výstupů v projektu EU peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3578 v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 
Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 
vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
tvorby registru akcí.

Odpovídá: Mgr. M. Fryštacký

Termín: 31.12.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1583/40/7/2012 Vázání výdajů státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pro 
rok 2012 vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21.  března 2012 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vázání výdajů státního rozpočtu na přímé náklady 
na vzdělávání pro rok 2012 vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21.  března 2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1584/40/7/2012 Úprava platu ředitele základní školy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje s účinností od 01. 06. 2012 úpravu platu panu Mgr. Miroslavu Fryštackému, řediteli 
Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu dle důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2012

2 schvaluje s účinností od 01. 07. 2012 platový postup do vyššího platového stupně panu 
Mgr. Miroslavu Fryštackému, řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

1585/40/8/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Tršice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a obcí Tršice, se sídlem Tršice č. 50, 783 57 Tršice, IČ 00299588 jako 
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dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1586/40/8/2012 Přijetí a vrácení poměrné části finančního příspěvku - město Kojetín, 
p. J.P.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zpětné přijetí poměrné části jednorázového příspěvku ve výši 6 668,- Kč, který byl 
v celkové výši 20 000,- Kč poskytnut statutárním městem Přerovem městu Kojetín na základě 
smlouvy uzavřené dne 4. 5. 2011 na pobyt v domě s pečovatelskou službou.

2. schvaluje uzavření dohody o vrácení poměrné části daru ve výši 6 668,- Kč, který byl             
v celkové výši 20 000,- Kč poskytnut statutárnímu městu Přerov za účelem rozvoje sociálních 
služeb ve městě Kojetíně na základě darovací smlouvy ze dne 22. 4. 2011 dárcem panem J.P.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.7.2012

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu, a to za podmínky připsání částky ve výši 6 668,- Kč    
na účet statutárního města:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6402 2226 620 Příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi 

0,0 + 6,7 6,7

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
péče 

0,0 + 6,7 6,7

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1587/40/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.9 v domě 
č.p. 1946 v Přerově,  Kojetínská  č.o. 38, s panem M.H.

Odpovídá: Čechák Antonín

Termín: 30.6.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1588/40/8/2012 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova,  a 
to   bytu č.  1693/18 v domě  č.p. 1963, bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489 
a 2490, bytu č. 2552/7 v domě č.p. 2550,2551 a 2552, bytu č. 2485/3 v 
domě č.p. 2485,2486,2487 a 2488, bytů č. 2530/2 a 2531/6 v domě č.p. 
2530,2531,2532 a 2533, bytu č. 2660/1 vč. pohledávky v domě č.p. 
2658,2659 a 2660, bytu č. 1963/16 vč. pohledávky v domě č.p. 1963,  
všechny byty v obci Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 
1963/18 v domě  č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 4, na pozemku p.č. 2139 zast.pl. a  p.č. 
2140 ost.pl. včetně spoluvlastnického podílu 7722/185721 na společných částech domu a na 
uvedených  pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní L.P., za kupní cenu  555 
559,- Kč,

2.
VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2489/1      
v domě č.p. 2489, 2490 v Přerově  Jižní čtvrť I/27, na pozemku p.č. 5734/12 zast.plocha          
a 5734/13 zast. plocha vč. spoluvlastnického podílu  5121/78311 na společných částech domu 
a uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana O.S., za kupní cenu   
510 100,- Kč.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2489/1 
v domě č.p. 2489, 2490 v Přerově,  Jižní čtvrť I/27, na pozemku p.č. 5734/12 zast.plocha  a 
5734/13 zast. plocha vč. spoluvlastnického podílu  5121/78311 na společných částech domu a 
uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana V.L.,  za kupní cenu 510 
100,- Kč,.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č.2485/3 
v domě č.p. 2485, 2486,2487 a 2488 v Přerově, Jižní čtvrť I/31, na pozemku  p.č. 5734/14  



49

zast.plocha, 5734/15 zast.plocha, 5734/16 zast.plocha a 5734/17 zast.plocha včetně 
spoluvlastnického podílu 5195/166385  na společných částech domu a uvedených pozemcích  
v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana  P.H.  za kupní cenu  700 007,-- Kč,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2530/2 
v domě č.p. 2530, 2531, 2532 a 2533 v  Přerově, Jilemnického 2, na pozemku p.č. 4170/2 
zast.plocha včetně spoluvlastnického podílu 5471/132855 na společných částech domu a  
uvedeném pozemku v k.ú.  Přerov, obci Přerov do vlastnictví paní  J.R., za kupní cenu  560 
000,- Kč,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu  č. 
2531/6 v domě č.p. 2530,2531,2532 a 2533 v Přerově, Jilemnického 4, na pozemku p.č. 
4170/2 zast.plocha vč. spoluvlastnického podílu 5505/132855 na společných částech domu a 
uvedeném pozemku v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.G.,  za kupní cenu 516 
000,- Kč,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pohledávky za panem 
L.V.   ve výši 15 787, - Kč bez  příslušenství, která se váže  k bytu 2660/1 v domě  č.p. 2660 v 
Přerově Šrobárova 6, na pozemku  p.č. 3158/3 zast.plocha v k.ú. Přerov, do vlastnictví paní 
A.K., za úplatu   ve výši 11 000,- Kč,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2660/1 
v domě č.p. 2658,2659 a 2660 v Přerově, Šrobárova 6, na pozemku p.č.3158/3 zast.plocha vč. 
spoluvlastnického podílu 2361/255772 na společných částech domu a uvedeném pozemku v 
k.ú. Přerov, obci Přerov, po úhradě pohledávky, která se k předmětnému bytu váže, do 
vlastnictví paní A.K., za kupní cenu 280 000,- Kč,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pohledávky za paní     
D.P.,  ve výši 33 114,- Kč bez příslušenství, která se váže k bytu č. 1963/16 v domě č.p. 1963 
v Přerově, nám Svobody 4, na pozemku p.č. 2139 zast. plocha a 2140 ost.plocha v k.ú. Přerov, 
obci Přerov, do vlastnictví  pana T.Ž., za úplatu ve výši  56 000,- Kč,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu               
č. 1963/16 v domě č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 4, na pozemku p.č. 2139 zast.plocha a 
2140 ost. plocha vč. spoluvlastnického podílu 8983/185721 na společných částech domu a 
uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, po úhradě pohledávky, která se k 
předmětnému bytu váže, do vlastnictví pana T.Ž., za kupní cenu 800 000,- Kč.

10.
VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  zrušení výběrového řízení tzv. obálkovou 
metodou, vyhlášeného 20.4.2012 na byt č. 2552/7 v domě č.p. 2552 v Přerově, Jižní čtvrť 
II/14.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:          
a) schválit změnu bodu 1. usnesení ZM ze dne 12.12.2011, č. 382/9/10/2011 tak, že  znění
„U bytu č. 2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka    
v předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku 
na 60% ceny obvyklé, zjištěné znalcem.“  

          a se nahrazuje  zněním
„U bytu č. 2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka      
v předešlém  výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku 
na 45,5 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem.“  

   b)  schválit  úplatný převod volného bytu č. 2552/7 v domě  č.p. 2550,2551 a 2552 v Přerově,   
Jižní čtvrť II/14, na pozemku p.č. 5738/2  zast.plocha, 5738/3 zast.plocha a 5739/1 zast.plocha 
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včetně spoluvlastnického podílu  735/17144 na společných částech domu a uvedených 
pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní O.B., za kupní cenu 512 000,- Kč.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha DiS. doporučil v bodě 2) a 10) usnesení  
varianty II.

Hlasování o předloženém usnesení a v bodě 2) a 10) variantách II.:  Usnesení bylo přijato 
jednomyslně 10 hlasy pro.

9. RŮZNÉ

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Netopilová a Mgr. Puchalský v 11.31 hodin.

1589/40/9/2012 Zrušení článku VIII vnitřního předpisu 7/09 a úprava nájemní 
smlouvy č. 23-002-0048-05 mezi Městem Přerov a společností Delta 
Morava, s.r.o., Palackého 19, 750 02 Přerov

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé Mgr. Helena Netopilová a Mgr. Vladimír 
Puchalský.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší nepřijala usnesení  rušit článek VIII vnitřního předpisu 7/09

2. ukládá nepřijala usnesení uložit primátorovi města projednat se statutárními zástupci 
společnosti Delta Morava dodatek nájemní smlouvy č. 23-002-0048-05 mezi Městem Přerov a 
společností Delta Morava, s.r.o., Palackého 19, 750 02 Přerov v tomto znění:

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že k 30. 6. 2012 ruší článek II dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě ze dne 8. 6. 2005 a nahrazují ho textem: 
Výše nájemného je od 1. 7. 2012 stanovena následovně:
učebny: 190,-/m²/rok
sklady:  160,-/m²/rok
ostatní prostory: 90,-/m²/rok

S ohledem na možný pohyb cen a míru inflace se smluvní strany dohodly, že výše nájmu bude 
každoročně valorizována, přičemž podkladem k těmto cenovým úpravám budou oficiální statistické 
údaje Cenového úřadu ČR. 
Fakturační podmínky – režim dílčího plnění se nemění.

Otevřena diskuse:  viz.  následující materiál.

Hlasování o bodu 1) usnesení: Při hlasování byli 2 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, Mgr. Kulíšek a Mgr. 
Rašťák  nehlasovali z důvodu střetu zájmů.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování byl 1 pro, 7 se zdrželo, Mgr. Kulíšek a Mgr. Rašťák  
nehlasovali z důvodu střetu zájmů.
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1590/40/9/2012 Úprava nájemní smlouvy č. 23-002-049-05 mezi Městem Přerov             
a  Vysokou školou logistiky o.p.s., Palackého 19 (nyní 25), 750 02 
Přerov

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé Mgr. Helena Netopilová a Mgr. Vladimír 
Puchalský.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší nepřijala usnesení rušit článek VIII vnitřního předpisu 7/09

2. ukládá  nepřijala usnesení uložit primátorovi města projednat se statutárními zástupci 
společnosti Delta Morava dodatek nájemní smlouvy č. 23-002-049-05 mezi Městem Přerov a 
Vysokou školou logistiky o.p.s , Palackého 19 (nyní 25), 750 02 Přerov následovně:
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že k 30. 6. 2012 ruší body 1, 2 článku VII nájemní 
smlouvy a nahrazují je textem: 

Výše nájemného je od 1. 7. 2012 stanoveno následovně:
učebny: 190,-/ m²//rok
sklady:  160,-/ m²//rok
ostatní prostory: 90,-/m²/rok

S ohledem na možný pohyb cen a míru inflace se smluvní strany dohodly, že výše nájmu bude 
každoročně valorizována, přičemž podkladem k těmto cenovým úpravám budou oficiální statistické 
údaje Cenového úřadu ČR.

Obě předlohy byly v rámci rozpravy diskutovány současně.

Mgr. Puchalský:
- trvale upozorňuji, že systém vnitřní právní služby není na magistrátu optimální. Ptám se, kde 

vnitřní předpis 7/09 odvozuje svůj původ? Zákon jasně říká, že cena nájmu se stanoví dohodou 
případně na základě objektivního stavu cen platných v místě a čase obvyklou. Navrhujeme 
alespoň zrušení článku VIII vnitřního předpisu, abychom vyrovnali pokřivené vztahy. Je nutné 
dbát principu dobrých mravů. Ten nepochybně má vést k dodržování principu rovnosti. 

Mgr. Kulíšek:
- změna výše nájmů se tedy nemá týkat pouze Vysoké školy logistiky  a Střední školy 

živnostenské, ale všech, kteří se řídí vnitřním předpisem, tedy i zdravotních, kulturních            
a sociálních zařízení.

Mgr. Puchalský:
- ano. Já bych považoval za správné, aby rada vedla jakýsi přehled o vývoji cen nájmů                

a v případě zařízení, které se stará o postižené děti, aby dovedla bez vnitřního předpisu 
dohodnout nižší nájemné. 

Ing. Dostal:
- dnes se všechny organizace řídí stejným předpisem, není tedy ve výhodě žádný subjekt,
- postrádám v materiálech zdůvodnění důsledků, které by mělo vypuštění článku VIII, čím by se 

odstavec nahradil?
- upozorňuji na neúplnost materiálů, chybí příloha č. 3, na kterou je odkazováno, chybí 

vyjádření příslušných odborů a komisí,
- město má povinnost sledovat veřejný zájem – školu navštěvují studenti z celé republiky           

a vytváří pracovní podmínky pro desítky lidí – to není veřejný zájem?
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- pokud by Vysoká škola opustila budovu na Palackého ulici, jak bychom prázdné budovy 
využili?

Mgr. Netopilová:
- ten nájem není zcela jistě rovný. Předpis 7/09 vymezuje nájemné podle lokalit. 
Ing. Bakalík:
- v závěru důvodové zprávy se objevuje to, co Mgr. Puchalský deklaroval, že náš vnitřní předpis 

je v rozporu s právním řádem. Bude tedy dobré pane Puchalský dodat to, v čem je tedy 
v rozporu s právním řádem. Jistě to máte nastudované a můžete nám konkrétně říci, v čem je 
v rozporu a zakládá pochybnost o kvalitě právní služby, v tomto případě z roku 2009. 

Mgr. Krákorová Pajůrková:
- já navrhuji, aby předkladatelé materiál přepracovali, spojili se s příslušnými odbory, materiál 

nechali projednat v příslušných komisích a doplnili o stanoviska a příslušné přílohy. Poté 
materiál projednáme.

Mgr. Netopilová:
- přílohy zašlu. Nemyslím si, že je třeba v materiálu něco měnit. Jde o zrušení článku VIII          

a narovnání cen nájmů.
Mgr. Kulíšek:
- jde vám o to, aby se změnila pouze nájemní smlouva s vysokou a střední školou živnostenskou 

nebo o zrušení obecně celého článku VIII?
Mgr. Puchalský:
- zrušíme článek VIII, na tom trváme a zároveň jednejme s oběma školami, střední 

živnostenskou a vysokou. Vnitřní předpis není žádným pramenem práva. Je to jen vnitřní 
opatření, abychom regulovali, co regulovat účelově chceme. Je deregulativní. Je pochopitelné, 
že nový nájem může být placen teprve tehdy, až dojde k dohodě o obsahu nových nájemních 
smluv. Do té doby to nebude mít žádný vliv a význam. 

p. Zácha, DiS.
- pokud bude změna vnitřního předpisu a zrušení článku VIII, jednal bych se všemi zařízeními 

od galerie počínaje přes školská, sociální, kulturní  a zdravotní zařízení, aby byla rovnost 
zajištěna.

Mgr. Puchalský:
- materiál nestahujeme. Chceme, aby byl projednán.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský ve 12.10 hodin.

Hlasování o bodu 1) usnesení: Při hlasování byli 2 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, Mgr. Kulíšek a Mgr. 
Rašťák  nehlasovali z důvodu střetu zájmů.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování byl 1 pro, 7 se zdrželo, Mgr. Kulíšek a Mgr. Rašťák  
nehlasovali z důvodu střetu zájmů.
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PŘESTÁVKA    12.11 - 12.20 hodin

1591/40/9/2012 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené působnosti 
na Magistrátu města Přerova za II. pololetí 2011

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené 
působnosti na Magistrátu města Přerova za II. pololetí 2011.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1592/40/9/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2012, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,           
ve znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, 
vnitřního předpisu č. 3/2012 a vnitřního předpisu č. 7/2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola ve 12.21 hodin.

1593/40/9/2012 Vnitřní předpis č. …../….. – Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – schválení nového 
vnitřního předpisu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis č.……/…..  Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí  dle přílohy č. 1 a č. 2.

Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel.
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1594/40/9/2012 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2011/2012

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
svou činnost dle vlastního výběru, jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 
použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2011/2012, těmto základním a mateřským školám       
v uvedené výši:

ZŠ J.A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083 2 500,- Kč
ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281ZŠ Přerov, 2 000,- Kč
ZŠ Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 1 500,- Kč
MŠ Přerov-Újezdec, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, 5 000,- Kč
Mírová 19, IČ: 70887608
MŠ Přerov, Máchova 14, odloučené pracoviště Sokolská 26,
Přerov, IČ: 6235016 4 500,- Kč
MŠ Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161 4 000,- Kč
MŠ Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 500,- Kč
MŠ Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 3 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1595/40/9/2012 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, na 
aktivitu „Environmentální vzdělávací programy, soutěže a akce“, ve výši 20 200,- Kč,
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29, IČ: 
00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 9 000,- Kč,
Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, 
na aktivitu „Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě“, ve výši 24 000,- Kč,
Mateřská škola, Přerov, Kouřílkova 2, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kouřílkova 2, IČ: 
49558510, na aktivitu „Ekohrátky pro děti“, ve výši 6 000,- Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na aktivitu 
„Netopýr“ ve výši 18 000,- Kč,
Základní škola, Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1, IČ: 
47858311, na aktivitu „Významné ekologické dny“, ve výši 22 800,- Kč;
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli    
na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, na 
aktivitu „ Ekovýuka 3, ve výši 9 000,- Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč,
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, se sídlem 751 52 
Přerov, Denisova 3, IČ: 61985759, na aktivitu „Příroda přerovských parků všemi smysly“, ve výši 37 
800,- Kč,
Predmostenzis, o.s., se sídlem Přerov II-Předmostí, Žernava 147, IČ: 66743885, na aktivitu „Brouci a 
motýli starých sadů v Předmostí“, ve výši 19 800,- Kč.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1596/40/9/2012 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov I – Město

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 na pojmenování 
ulice v Přerově, části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 6500/4 názvem Staré rybníky.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1597/40/9/2012 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. MV-25754-1/REG/2-2010             
s Ministerstvem vnitra

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o výpůjčce MV-25754-
1/REG/2-2010 uzavřené s Ministerstvem vnitra jako půjčitelem, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 
7, IČ 00007064, zastoupena Ing. Annou Bláhovou, odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment,        
a statutárním městem Přerovem jako vypůjčitelem.
Dodatkem č.3 se mění soupis zapůjčeného majetku předaného do užívání v roce 2011.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Petr Karola ve 12.40 hodin.

1598/40/9/2012 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I.- Město

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi statutárním městem Přerov a subjektem HZS Olomouckého 
kraje, IČ: 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc na provoz systému AMDS pro rok 2012 
ve výši 7.500,- Kč pro účely vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I. –
Město, prostřednictvím systému automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv                
o vyhlášení poplachu jednotky.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1599/40/9/2012 Nabídka vysílání zpravodajského bloku  - satelit Astra 3B

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova na využití nabídky vysílání "Přerovských aktualit"          
na samostatném kanále na satelitu Astra 3B a ukládá odboru ekonomiky zabezpečit finanční 
prostředky na realizaci záměru.

VARIANTA   II.:
neschvaluje záměr statutárního města Přerova na využití nabídky vysílání "Přerovských aktualit"       
na samostatném kanále na satelitu Astra 3B.

Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná ve 12.44 hodin.

1600/40/9/2012 Zveřejňování materiálů

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci k návrhům na zveřejňování 
materiálů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města  www.prerov.eu.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci k návrhům na zveřejňování 
materiálů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města www.prerov.eu a uložit Radě města 
Přerova zabezpečit nejpozději k 30.9.2012 zveřejňování předloh - podrobných podkladů pro jednání 
zastupitelstva na webových stránkách města.

Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel.

1601/40/9/2012 Zahraniční pracovní cesta

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu v rámci mezinárodního 
projektu Central MeetBike Ing. Pavlu Galovi  Ing. Františku Zlámalovi. Cesta zaměřená na 
cyklistická opatření v německých městech Drážďany, Lipsko a Berlín se uskuteční ve dnech 11.-
13.6.2012.

Na základě diskuse bylo navrženo, že zahraniční pracovní cesty se zúčastní Ing. František Zlámal 
místo Ing. Pavla Galy.

Hlasování o úpravě usnesení:  Při hlasování bylo pro 8 pro, 1 se zdržel, Ing. Dostal nepřítomen         
a nehlasoval.

1602/40/9/2012 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené               
u statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá tajemníkovi města Přerova zveřejnit a zpřístupnit na všeobecně přístupném místě 
soubor povinně zveřejňovaných informací pro informování veřejnosti,

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 15.6.2012
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Protokol o kontrole výkonu 
samostatné působnosti provedené u statutárního města Přerova Odborem dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí splnění kontrolního doporučení, 
aby město zveřejnilo a zpřístupnilo na všeobecně přístupném místě soubor povinně 
zveřejňovaných informací pro informování veřejnosti.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná ve 13.15 hodin.

10.  INFORMACE   PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ   PRIMÁTORA,  ČLENŮ   RM,  
TAJEMNÍKA   MAGISTRÁTU  MĚSTA

- bez připomínek

11.  ZÁVĚR,  TISKOVÉ   ZPRÁVY

Náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek ukončil 40. schůzi Rady města Přerova dne 30. května 2012 
ve 13.30 hodin.

V Přerově dne 4. června 2012

           Mgr. Josef Kulíšek                                                                                        Ing. Tomáš Dostal
náměstek primátora města Přerova                                                                     člen Rady města Přerova
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