
ZÁPIS

z 44. schůze Rady města Přerova konané dne 17. července  2012

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové a investiční záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Investiční záležitosti Zácha, DiS.

6. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

7. Školské  záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí

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

E.  Hosté: vedoucí odborů MMPr
ředitelé: Sociální služby města Přerova, p.o.

Technické služby města Přerov, s.r.o.
Kulturní a informační služby města Přerova, p.o.
Městská knihovna, p.o.
Městská policie
Teplo Přerova a.s.

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 44. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  17. července 2012          
v 9.00 hodin v hájence Svrčov za přítomnosti všech členů Rady města. 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     jednomyslně 11 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze Rady města byl navržen pan Mgr. Josef Kulíšek.
Hlasování o ověřovateli:   jednomyslně 11 pro

1683/44/1/2012 Program 44. schůze Rady města Přerova konané dne 17. července 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 44. schůze Rady města Přerova konané dne 17. července 2012,

2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 44. schůze Rady města 
Přerova.
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1684/44/2/2012 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání krátkodobě volných 
finančních prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2012 do 30.06.2012.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1685/44/2/2012 Kontrola usnesení - uzavření Smlouvy o běžném účtu

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,       
IČ 45 24 47 82, s názvem „Statutární město Přerov – kauce“.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1686/44/2/2012 Informace o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově na 
ul. Jateční 26

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukončuje prověřování plnění Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově 
na ul. Jateční 26 z důvodu ukončení nájmu k 30. 9. 2012 výpovědí ze strany nájemce.

2. podává Zastupitelstvu města Přerova informaci o ukončení prověřování plnění Smlouvy          
o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově na ul. Jateční 26 z důvodu ukončení 
nájmu k 30. 9. 2012 výpovědí ze strany nájemce.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková.

1687/44/3/2012 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru – finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.04.2012 do 30.06.2012 v celkové výši 1 500 Kč.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1688/44/3/2012 Rozpočtové opatření č. 10

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy,

2. souhlasí s použitím finančních prostředků uspořených za otop v zateplených budovách 
základních a mateřských škol v období 1 - 4/2012 na úhradu energií nezateplených škol a 
výpadku příjmů za dojíždějící žáky,

3. ukládá vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřišce Sedláčkové prověřit všechny nevyřešené 
požadavky na rozpočtové opatření evidované na Odboru ekonomiky.

Dle diskuse bylo uloženo vedoucí Odboru ekonomiky pí Sedláčkové prověřit všechny nevyřešené 
požadavky na rozpočtové opatření evidované na Odboru ekonomiky – viz bod 3.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1689/44/3/2012 Smlouva o dotaci - slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 200.000,-- Kč mezi Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460(jako poskytovatelem) a 
statutárním městem Přerovem,Bratrská 709/34, 75011 Přerov, IČ: 00301825(jako příjemcem), 
na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním slavnostního koncertu Moravské 
filharmonie Olomouc v rámci oslav státního svátku 28. října, který se bude konat dne 25. 10. 
2012 v Přerově,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

    rozpočet       
po úpravě

4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od 
 krajů

1 958,9 + 200,0 2 158,9

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

     rozpočet       
po úpravě

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 751,0 + 200,0 2 951,0

Hlasování:     jednomyslně 11 pro
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Stav finančních prostředků ke dni 13.07.2012

 Celkem finančních prostředků                                   165.894.621,65 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 13.07.2012                               135.393.121,65 Kč   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 13.07.2012                                            70.037.660,70 Kč

Z jednání odešla pí Sedláčková.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1690/44/4/2012 Smlouva o právu provést stavbu - "Oprava chodníku a cyklostezky 
Přerov - ul. Tř. 17. listopadu"

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Česká 
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00  Praha 2, IČ 69797111 jako vlastníkem parcel a Statutárním městem Přerovem, se sídlem 
Bratrská 34/709, 750 00  Přerov, IČ 00301825 jako stavebníkem, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.10.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1691/44/4/2012 Kompostárna Přerov - Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o návrhu změny technického řešení kompostárny v rámci projektu 
"Kompostárna Přerov-Žeravice", který bude spolufinancován z OPŽP,

2. ruší své usnesení č.1171/27/4/2012 z 27.schůze konané dne 18.1.2012 v bodě 2,3,4,5              
k zadávacímu řízení k projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice", dle důvodové zprávy.

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se informací o návrhu změny technického řešení 
kompostárny.

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

5. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI  byly projednány po přestávce na oběd.
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6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Zdeněk Vojtášek.

1694/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5198/40     
v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 5198/40, ost. plocha,      
o výměře cca 12 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1695/44/6/2012 Záměr statutárního města  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec   
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých 
věcí v ,majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova            
o výměře 132.738 m2.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1696/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí                
z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 1205           
v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná 
půda, o výměře cca  400 m2  v  k.ú.Žeravice.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná 
půda, o výměře cca 430 m2 v k.ú. Žeravice.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1697/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
objektu bydlení č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26)
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 882,  příslušném  k  části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov o výměře 96,78 m2 (Jateční 26) a vyhlášení výběrového řízení na 
nájem těchto nebytových prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský 
deník a na internetových stránkách statutárního města Přerov. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 2.400,- Kč (vč. DPH).

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1698/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/20 v k.ú. 
Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/20, orná půda, o výměře 275 m2,    
v k.ú. Předmostí.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1699/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 508/3 v k.ú. Lověšice  
u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 508/3, orná půda,       
o výměře 587 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 508/3, orná 
půda, o výměře 587 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem a P.Š.
ve výši 1 174,- Kč 1 761,- Kč a to za období  od 1.8.2010 1.8.2009 do 1.8.2012.

V diskusi Mgr. Vojtášek upozornil, že dle občanského zákoníků č.40/1964 Sb. může vlastník pozemku 
požadovat bezdůvodné obohacení 3 roky zpětně. Z tohoto důvodu došlo k úpravě předlohy pro jednání 
Rady města Přerova.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1700/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 a 
p.č. 5453/7  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5431/1,  ost. plocha,           
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o výměře cca 200 m2  a p.č. 5453/7,  orná půda, o výměře cca 100 m2,  oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1701/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých  věcí v majetku 
statutárního města Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary 
u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem budovy na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. 
Vinary u Přerova – restaurace Skalka Vinary, sportovního areálu Skalka (hřiště, terasa, taneční 
parket a přilehlé plochy) na pozemku p.č. 55/3 a části pozemku p.č. 55/3 o výměře cca 1 ha 
vše v k.ú. Vinary u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku p.č. 282, zast.pl., o výměře 
230 m2 v k.ú. Vinary u Přerova

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1702/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 688 v k.ú. 
Penčičky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 688, ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Penčičky

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1703/44/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  částí pozemků 
p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, 
p.č.6824/13 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemků p.č. 6820/1, orná  půda,  o výměře  1887 m2, p.č. 6820/19, orná půda,  o výměře 18015 m2,
p.č. 6820/20, orná půda o výměře 1364 m2, p.č. 6820/21, orná půda,  o výměře  1665 m2, p.č. 6820/22, 
orná půda, o výměře 3282 m2 a p.č. 6824/13, orná půda, o výměře 926 m2  vše v k.ú. Přerov.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1704/44/6/2012 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 32 bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, ve 
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smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 32 níže uvedených bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, 
č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3   
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5739/3 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
2600/1 5150/173777
2600/2 5074/173777
2600/3 5137/173777
2600/4 5125/173777
2600/5 5136/173777
2600/6 5146/173777
2600/7 5157/173777
2600/8 5132/173777
2601/1 5140/173777
2601/2 5130/173777
2601/3 5198/173777
2601/4 5181/173777
2601/5 5207/173777
2601/6 5166/173777
2601/7 5190/173777
2601/8 5175/173777
2602/1 5177/173777
2602/2 5170/173777
2602/3 5155/173777
2602/4 5124/173777
2602/5 5170/173777
2602/6 5171/173777
2602/7 5131/173777
2602/8 5167/173777
2603/1 5196/173777
2603/2 5155/173777
2603/3 5142/173777
2603/4 5138/173777
2603/5 5149/173777
2603/6 5161/173777
2603/7 5147/173777
2603/8 5169/173777

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1705/44/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 508/3, orná půda, označeného dle geometrického plánu č. 278-57/2012 jako 
pozemek p.č. 508/7, orná půda, o výměře 326 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů T. a K.G. za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 
70 080,- Kč, tj. 215,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1706/44/6/2012 1. Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                      
2. Úhrada za bezesmluvní užívání nemovité věci statutárním městem 
Přerov - pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 51/5, ostatní 
plocha, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ze spoluvlastnictví  paní J.D. k id 1/3, pana J.J.     
k id 1/3 a pana P.J. k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku v místě a čase obvyklou  - za podmínky zajištění finančních prostředků.

2 VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 51/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova statutárním městem Přerov ve výši 25,-
Kč/m2/rok, za období od 1.6.2010 do doby uzavření kupní smlouvy na převod tohoto pozemku do 
vlastnictví statutárního města Přerova, spoluvlastníkům pozemku  -  paní J. D. k id 1/3, panu J.J. k id 
1/3 a pana P.J. k id 1/3 - za podmínky zajištění finančních prostředků.

VARIANTA II

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 51/5, 
ostatní plocha, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ze spoluvlastnictví  paní J.D. k id 
1/3, pana J.J. k id 1/3 a pana P.J. k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova, za kupní 
cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou - za podmínky zajištění finančních 
prostředků.

2. neschvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 51/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova statutárním městem 
Přerov ve výši 25,- Kč/m2/rok, za období od 1.6.2010 do doby uzavření kupní smlouvy na 
převod tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Přerova, spoluvlastníkům pozemku  -  
paní J.D. k id 1/3, panu J.J. k id 1/3 a pana P.J. k id 1/3.

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

1707/44/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 5935/19   v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5935/19, orná půda, o výměře 5.153 m2, v k.ú. Přerov, mezi statutárním 
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městem Přerovem jako pronajímatelem  a SALIX MORAVA, a.s., se sídlem Revoluční 30, Horní 
Moštěnice, IČ 25380893 jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s účinností od 
1.1.2013, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Roční nájemné je stanoveno po 
dohodě ve výši  1.185,- Kč, tj. 0,23 Kč/m2/rok. Poplatníkem daně z nemovitosti u tohoto pozemku je 
pronajímatel, Nájemce se zavazuje navýšit nájemné o tuto daň z nemovitosti ve výši 441,-Kč/rok. 
Účelem nájmu je provozování zemědělské činnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1708/44/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p.  829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  1981/16 v 
k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor    
v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 87,86 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Pavlou Nelešovskou, místem podnikání Přerov III – Lověšice, Družstevní 
238/47, IČ 88825701, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 81.658,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavních 
místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude 
využití prostor pro provozování vinotéky. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1709/44/6/2012 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 (Chemoprojekt)

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. 24 a č. 43 B o celkové výměře 76,2 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem 
Přerov I - Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Účelem nájmu bude využití prostoru jako kancelář. Výše 
nájemného bude činit 15.240,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09).  
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.8.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1710/44/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 60/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Base   Area s.r.o., zastoupené Mgr. Klárou Mervartovou, se 
sídlem Přerov I-Město, Kainarova 3260/13a, IČ  28638981, jako nájemcem na část pozemku 
p.č. 60/2, ost. plocha, o výměře 50 m2, v k.ú. Přerov.

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Výše úhrady za nájem bude činit 12 500,- Kč, tj. 250,- Kč/m2/rok.
Účelem nájmu bude zřízení a provoz restaurační předzahrádky.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2012

2. schvaluje uzavření dohody, kterou se společnost Base Area s.r.o. zaváže uhradit statutárnímu 
městu Přerov bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku p.č. 60/2 ve výši odpovídající 
ceně nájemného  (250,- Kč/m2/rok)  za danou část pozemku od 1.5.2012 do uzavření nájemní 
smlouvy dle bodu 1.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1711/44/6/2012 Nájem nemovitých věcí  statutárním městem  Přerov - pozemku p.č. 
2697/1  a  p.č. 2697/2 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dodatku č. 2   ke  smlouvě o nájmu  ze dne 
30.6.2009,  ve znění dodatku  č. 1  ze dne 26.8.2010  uzavřené  mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  nábř. 42, Praha 2,  IČ. 69797111  jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem,  dle přílohy.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1712/44/6/2012 1. Zřízení věcného břemene  na pozemku 4984, v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.   2. Zřízení věcného břemene k 
nemovitému majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
378/10, p.č. 378/13, p.č. 571/1, p.č.627/19 a p.č. 571/3, vše v k.ú. 
Předmostí. 3. Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku 
statutárního města Přerova - na pozemku p.č. 327, ost. plocha, v  k.ú. 
Újezdec u Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. 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 4984, 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: 30.9.2012

2. schvaluje  zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat   kabelové vedení vn, trafostanice a rozvody nn pro napojení nového 
objektu ŘSD a stávajících budov.  Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma a s 
tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení nn    k tíži pozemků  
p.č. 378/10, p.č. 378/13, p.č. 571/1, p.č. 627/19 a p.č. 571/3, vše  v k.ú. Předmostí  a to ve 
prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z 
věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah 
věcného břemene  na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

3. schvaluje  zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat novou kabelovou přípojku umístěnou před rozhraním pozemků p.č. 324 a 
p.č. 325 v k.ú. Újezdec u Přerova.  Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma a s 
tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelové přípojky  k tíži pozemku p.č.  
327,  ost. plocha,  v k.ú.  Újezdec u Přerova,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z 
věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah 
věcného břemene  na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1713/44/6/2012 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 68 ks označníků zastávek MHD (dle 
přílohy) v různém provedení za celkovou kupní cenu 123.666,- Kč bez DPH, tedy 148.399,20 Kč 
včetně  20% DPH – vše z vlastnictví společnosti Veolia Transport Morava a.s. , se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/6, PSČ 702 00, IČ 25 82 74 05, a to za podmínky zajištění
finančních prostředků.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1714/44/6/2012 Úplatný převod movitých věcí - kuchyňské linky vč. sporáku v bytě č. 
2382/10, v domě Na Odpoledni č. pop. 2382, č. orient. 4, umístěného na 
pozemku na parc. č. 3671,  z vlastnictví manželů P. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu 10 000,- Kč

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního 
města Přerova - kuchyňské linky vč. sporáku v bytě č. 2382/10, v domě Na Odpoledni č. pop. 2382, č. 



15

orient. 4, umístěného na pozemku na parc. č. 3671,  z vlastnictví manželů P. do vlastnictví statutárního 
města Přerova za kupní cenu 10 000,- Kč.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1715/44/6/2012 Instalace kombinovaných hodin dle záměru občanského sdružení 
„PŘIJDU VČAS“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s instalací 1 ks hodin dle záměru občanského sdružení „PŘIJDU VČAS“, a to  v 
prostoru hřiště na  ul. Interbrigadistů.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako obdarovaným a 
Občanským sdružením „PŘIJDU VČAS“, Hybešova 13, 796 01 Prostějov, IČ : 26557568, 
jako dárcem, jejímž předmětem bude l ks kombinovaných hodin pro dětská hřiště.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1716/44/6/2012 Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za 
občanským sdružením RESOCIA, se sídlem Domaželice 36, 751 15, 
Domaželice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a 
občanským sdružením RESOCIA, IČ: 70862133, se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice jako 
dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý z důvodu nehrazení nájemného a služeb 
spojených s užíváním předmětu nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 31.12.2009, ve znění dodatku č. 1  
ze dne 31.3.2010 na část nebytových prostor, místnosti č. 78 o výměře 123 m2, situované ve 2. patře
budovy - stavby pro administrativu č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na 
pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30 v Přerově) uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice jako 
nájemcem, s příslušenstvím (úroky z prodlení), v 18 pravidelných měsíčních splátkách. Součástí 
dohody bude uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a 
dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas.

1 VARIANTA  II.
schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a 
občanským sdružením RESOCIA, IČ: 70862133, se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice jako 
dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý z důvodu nehrazení nájemného a služeb 
spojených s užíváním předmětu nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 31.12.2009 ve znění dodatku č. 1  
ze dne 31.3.2010 na část nebytových prostor, místnosti č. 78 o výměře 123 m2, situované ve 2. patře 
budovy - stavby pro administrativu č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na 
pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30 v Přerově) uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice jako 
nájemcem, bez příslušenství v 18 pravidelných měsíčních splátkách. Součástí dohody bude uznání 
pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas.
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2 VARIANTA  II.
schvaluje prominutí dluhu (úroku z prodlení), který vznikl statutárnímu městu Přerovu, jako 
pronajímateli, z titulu prodlení nájemce - občanského sdružení RESOCIA, IČ: 70862133, se sídlem 
Domaželice 36, 751 15 Domaželice s úhradou nájemného a paušálních částek ze služby spojené s 
užíváním předmětu nájmu ke dni uzavření dohody dle bodu č. 1, maximálně však 20.000,-- Kč.

VARIANTA III

1. neschvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem 
a občanským sdružením RESOCIA, IČ: 70862133, se sídlem Domaželice 36, 751 15, 
Domaželice jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh vzniklý z důvodu 
nehrazení nájemného a služeb spojených s užíváním předmětu nájmu dle nájemní smlouvy ze 
dne 31.12.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 31.3.2010 na část nebytových prostor, místnosti 
č. 78 o výměře 123 m2, situované ve 2. patře budovy - stavby pro administrativu č.p. 1117, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30 v 
Přerově) uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a občanským 
sdružením RESOCIA se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice jako nájemcem.

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru 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. 78 o výměře 123 m2 vzniklého na základě nájemní 
smlouvy ze dne 31.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2010 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA o.s. se sídlem 
Domaželice 36, IČ 70862133, jako nájemcem, ke dni 31.7.2012. Nebude-li nájemní vztah 
skončen k uvedenému datu dohodou, statutární město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

Z jednání odešel Mgr. Vojtášek.

PŘESTÁVKA: 10.15 – 10.30 hodin

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

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

1717/44/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 31.7.2012

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

1718/44/7/2012 Základní školy zřizované statutárním městem Přerovem - bezúplatný 
převod movitého majetku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova do majetku:

1. Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Boženy Němcové 16 – 1 ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně 399,60 Kč, 1 ks kniha 
„Přerovský zámek“ v ceně 318,- Kč a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 150,- Kč, 

2. Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 – 1 ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně  399,60 
Kč, 1 ks kniha „Přerovský zámek“ v ceně 318,- Kč a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 
150,- Kč,

3. Základní školy Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13  – 1 
ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně 399,60 Kč, 1 ks kniha „Přerovský zámek“ v ceně 318,- Kč 
a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 150,- Kč,

4. Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27 
– 1 ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně 399,60 Kč, 1 ks kniha „Přerovský zámek“ v ceně 
318,- Kč a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 150,- Kč,

5. Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká 
Dlážka 5 – 1 ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně 399,60 Kč, 1 ks kniha „Přerovský zámek“ v 
ceně 318,- Kč a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 150,- Kč,

6. Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za 
mlýnem 1 – 1 ks volejbalový míč PRO – LINE v ceně 399,60 Kč, 1 ks kniha „Přerovský zámek“ v 
ceně 318,- Kč a 1 ks kniha „110 let chemie v Přerově“ v ceně 150,- Kč,
ve smyslu § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012

Hlasování:    10 pro, 1 se zdržel

1719/44/7/2012 Odměna ředitelce školní jídelny 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce školní jídelny  
zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude 
vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 
2012 z prostředků zřizovatele a z fondu odměn příspěvkové organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012
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Hlasování:    10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

1720/44/7/2012 Gymnastická hala při Základní škole Přerov, U tenisu 4 – smlouva      
o výpůjčce

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 4. 
Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4 (jako 
půjčitelem) a občanským sdružením Klub sportovní gymnastiky SK Přerov, IČ: 71205365, se sídlem 
Přerov, Přerov XI - Vinary 57 (jako vypůjčitelem). Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 13. 08. 
– 26. 08. 2012, v hodinovém rozsahu dle dohody smluvních stran, za účelem letního soustředění 
gymnastů. Vypůjčitel bude hradit půjčiteli náklady spojené s užíváním této haly ve výpůjčce 
v kalkulované výši.

VARIANTA II

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 4. 
Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4 (jako 
půjčitelem) a občanským sdružením Klub sportovní gymnastiky SK Přerov, IČ: 71205365, se sídlem 
Přerov, Přerov XI - Vinary 57 (jako vypůjčitelem). Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 13. 
08. – 26. 08. 2012, v hodinovém rozsahu dle dohody smluvních stran, za účelem letního soustředění 
gymnastů. Vypůjčitel bude hradit půjčiteli náklady spojené s užíváním této haly ve výpůjčce ve výši 
dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. Petr Vojáček

Termín: 13.8.2012

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se úhrady za energie.

Hlasování: 8 pro, 2 proti, 1 se zdržel

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1721/44/8/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, s panem J.Z. za obvyklých 
podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu paní 
J.Z.,

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3, s panem J.B. na 
dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za podmínky postupného 
splácení závazků vůči statutárnímu městu Přerov za dlužné nájemné a poplatek z prodlení,
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k prvnímu uvolněnému bytu zvláštního určení v domě 
zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou, a to garsoniery, v Přerově, U Žebračky 
18, s paní B.J. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu,

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 - bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení - v domě s pečovatelskou službou v Přerově-Předmostí, Tyršova 68, s paní D.S. za 
obvyklých podmínek,

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 - bytu zvláštního určení zvlášť upraveného 
pro bydlení zdravotně postižených osob v Přerově, Bayerova 735/5, s paní M.S. za obvyklých 
podmínek.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 16.8.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1722/44/8/2012 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/26, s paní L.Ř., na dobu 
určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 
2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za podmínky postupného splácení závazků vůči 
statutárnímu městu Přerov za dlužné nájemné a poplatek z prodlení.

VARIANTA  II.
neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/26, s paní L.Ř. na dobu 
určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 
2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za podmínky postupného splácení závazků vůči 
statutárnímu městu Přerov za dlužné nájemné a poplatek z prodlení.

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

1723/44/8/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Majetín

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a obcí Majetín, se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, IČ 00299197 jako 
dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 19 000,- Kč na spolufinancování provozu 
denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.8.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro
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1724/44/8/2012 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o 
poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 28 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem 
Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na provoz domova pro seniory pro uživatele dle důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.10.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová.

9. RŮZNÉ

1725/44/9/2012 Projekt "Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova"

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

VARIANTA I

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(dále jen „OP LZZ“) na projekt "Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova",

2. ukládá Odboru vnitřní správy předložit projektovou žádost o dotaci z OP LZZ,

3. schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši 217.500,- Kč v letech 2013 - 2014.

VARIANTA  II.
nesouhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt "Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova".

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

Na jednání Rady města byl přizván nový ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Mgr. 
Jaroslav Macíček.

1726/44/9/2012 Změna organizační struktury příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 17.7.2012 změnu organizační struktury 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, Kratochvílova 30, Přerov 2, 750 
02  Přerov I-Město, IČ 45180512,dle důvodové zprávy.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

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

1727/44/9/2012 Zahraniční pracovní cesta do Cuijku - termín

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje v návaznosti na upřesňující informace z partnerského 
města Cuijk prodloužení konání zahraničí pracovní cesty o jeden den. Zahraniční pracovní cesta 
delegace statutárního města Přerova do Cuijku se tedy uskuteční ve dnech 17. - 21. července 2012.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1728/44/9/2012 Uzavření smluv o zajištění reklamy - hody

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 zajištění reklamy na přerovských Svatovavřineckých hodech ve 
výši 36.000,-- Kč včetně platné sazby DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako 
zajišťovatelem reklamy) a subjektem   Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, 750 02  Přerov, IČ:  25391453 (jako objednatelem reklamy),

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na přerovských Svatovavřineckých hodech ve 
výši 36.000,-- Kč včetně platné sazby DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako 
zajišťovatelem reklamy) a subjektem  Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 0, IČ:  278 41 090 (jako objednatelem 
reklamy),

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3319 2111 110  Příjmy z poskytování služeb           
 a výrobků

115,0 + 72,0 187,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
 po úpravě
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3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 951,0* + 60,0 3 011,0

6399 210  Ostatní finanční operace (daň z příjmů 
 právnických osob za obce, DPH)

22 950,0 + 12,0 22 962,0

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

1729/44/9/2012 Petice vyjadřující nesouhlas s výstavbou tenisové haly TK Precolor 
Plus Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici části občanů a výsledky projednávání Kanceláří primátora,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 27.7.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

1730/44/9/2012 Petice proti prodlužování smlouvy s firmou Opera Bohemia

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici části občanů a výsledky projednávání Kanceláří primátora.
2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 

petentů.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 27.7.2012

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

Primátor Ing. Lajtoch informoval radní o žádosti pana Zdeňka Haluzy ve věci posouzení sestěhování 
cikánských rodin do lokality nám. Fr. Rasche 7 a přilehlé části.

Z jednání odešla Ing. Novotná.

PŘESTÁVKA: 12.00 – 12.45 hodin - oběd

5. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.
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Na jednání byl přizván vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola.

1692/44/5/2012 „Pořízení dopravního vozidla pro zásahovou jednotku SDH Přerov I –
Město“ - schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávku „Pořízení dopravního vozidla pro zásahovou 
jednotku SDH Přerov I – Město“  v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

IVACAR Ivančice, spol s r.o.
Ivančice, Krumlovská 30, okres Brno-venkov, PSČ 
664 91

489 06 719

AGROTEC a.s.
Hustopeče, Brněnská 74, PSČ 693 01

005 44 957

ZHT Group s.r.o.
Hranice - Hranice VII - Slavíč 16, PSČ 753 61

277 62 262

SPS - VKP s.r.o.
Slatiňany, Tovární 123, PSČ 538 21

150 53 920

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Sibřina, Ke Kolodějům 163, PSČ 250 84

005 49 142

Továrna hasicí techniky, s.r.o., (zkráceně THT, 
s.r.o.)
Polička, Starohradská čp.316, PSČ 572 01

465 08 147

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

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

 Ing. Jiří Lajtoch primátor města Přerova  Čestmír Hlavinka člen Rady města Přerova 

 Michal Zácha, DiS. náměstek primátora města 
Přerova 

 Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora města 
Přerova 

plk. Ing. Miroslav Čoček Ředitel HZS ÚO Přerov mjr. Ing. Radek Ocelka Velitel požární stanice 
HZS ÚO Přerov

Jan Sekera Velitel JSDH Přerov Jan Sekera ml. člen JSDH Přerov   

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák St. město Přerov,
vedoucí oddělení KRIZ

Irena Přivřelová St. město Přerov, odborný 
referent  oddělení KRIZ

Na základě diskuse bylo uloženo Mgr. Karolovi upravit zadávací dokumentaci v bodě 13 na straně 6 
a to: vyškrtnout  bod b) „v případě ojetého vozidla min. 24 měsíců“, tzn. že v zadávací dokumentaci 
bude uvedenou: „Zadavatel požaduje záruční lhůtu na dodané nové vozidlo min.36 měsíců.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro
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1693/44/5/2012 Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu na nábř. 
Protifašistických bojovníků, Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávky se společností 
PB SCOM s.r.o., sídlem Boženy Němcové 685, 753 01  Hranice, IČO 25397087, kterou dojde            
k započtení pohledávky statutárního město Přerova za společností PB SCOM s.r.o. ve výši 110.000,--
Kč na pohledávku PB SCOM s.r.o. za statutárním městem Přerovem ve výši 619.529,76 Kč.

Hlasování:     jednomyslně 11 pro

9. RŮZNÉ

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

1731/44/9/2012 "Právní a související poradenské služby spojené s přípravou 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve 
statutárním městě Přerově v letech 2013 - 2023"

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na dodavatele služeb veřejné zakázky 
„Právní a související poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na 
provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 –
2023", která byla předložena od společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 
Praha 3 - Žižkov, Husinecká 808/5, PSČ 130 00, IČ: 257 02 599.

2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem a 
společností HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Husinecká 
808/5, PSČ 130 00, IČ: 257 02 599, jako mandatářem, o obstarání záležitostí zadavatele dle § 
566 a násl. Obchodního zákoníku - zajištění průběhu a přípravy veřejné zakázky na služby 
„Právní a související poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na 
provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 –
2023“ s nabídkovou cenou 225 000,- Kč bez DPH, tj. 270.000,- Kč vč. DPH.

3. konstatuje , že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Právní a související 
poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele městské autobusové 
dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 - 2023" v souladu s bodem 19.5. Zadávací 
dokumentace.

Na základě rozsáhlé diskuse primátor Ing. Lajtoch podal protinávrh na zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "Právní a související poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na 
provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 - 2023".       
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Ing. Dostal doporučil, aby výběrové řízení bylo až po provedení optimalizace městské hromadné 
dopravy.

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi

1732/44/9/2012 „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou 
výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve 
statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023" 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele služeb veřejné zakázky „Poradenské 
služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele 
městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023", která byla 
předložena od společnosti AUDIS s.r.o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242, 
PSČ 516 01, IČ: 274 81 476.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 
společností AUDIS s.r.o., se sídlem: Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242, PSČ 516 01, IČ: 
274 81 476, jako zhotovitelem, o provedení plnění v souladu a v rozsahu, který vyplývá ze 
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené 
s přípravou výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním 
městě Přerově v letech 2013 – 2023“ s nabídkovou cenou 665 000,- Kč bez DPH, tj. 798 000,-
Kč vč. DPH.

3. konstatuje , že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poradenské služby z 
oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele městské autobusové 
dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023" v souladu s bodem 19.5. Zadávací 
dokumentace.

Na základě rozsáhlé diskuse primátor Ing. Lajtoch podal protinávrh na zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou výběrového řízení 
na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023".

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi

Z jednání odešli Bc. Kočicová a Mgr. Karola.

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

- bez připomínek

11. ZÁVĚR
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Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 44. schůzi Rady města Přerova konanou dne 17. července 2012  
ve 14.30 hodin.

Ve Svrčově dne 23. 7. 2012

    Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Ing. Michal Špalek
člen Rady města Přerova




