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ZÁPIS

ze 46. schůze Rady města Přerova konané dne 22. srpna 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
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Ivana Bezroučková - vedoucí odd. dopravně správ.agend
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku a kom. 
Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. Martina Švestková - oddělení právní

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 46. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  22. srpna 2012 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady města. 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze Rady města byl navržen pan Michal Zácha, DiS.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně.
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1746/46/1/2012 Program 46. schůze Rady města Přerova konané dne 22. srpna 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 46. schůze Rady města Přerova konané dne 22. srpna 2012,

2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1747/46/2/2012 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 4. 2012 – 30. 6. 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. 4. 2012 – 30. 6. 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 1.4. 2012 – 30. 6. 2012 dle důvodové 
zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova se omluvil  Mgr. Radovan Rašťák v 8.14 hod. – je přítomno 10 radních.

1748/46/2/2012 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MMPr týkající     
se vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná 8.20 hodin.

1749/46/2/2012 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů

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

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje s účinností od 1.9.2012 Mgr. Evu Šafránkovou  členkou Redakční rady Přerovských 
listů.

2. jmenuje s účinností od 1.9.2012 Mgr. Richarda Kapustku členem Redakční rady Přerovských 
listů.

3. odvolává s účinností k 31.8.2012 Naděždu Jandovou externí spolupracovnici - zástupce 
dodavatele v Redakční radě Přerovských listů

4. jmenuje s účinností k 1.9.2012 Mgr. Ingrid Lounovou externím spolupracovníkem -
zástupcem dodavatele v Redakční radě Přerovských listů.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch požádal o doplnění usnesení o body 3) a 4): 
3. odvolává s účinností k 31.8.2012 Naděždu Jandovou externí spolupracovnici - zástupce dodavatele 
v Redakční radě Přerovských listů
4. jmenuje s účinností k 1.9.2012 Mgr. Ingrid Lounovou externím spolupracovníkem - zástupcem 
dodavatele v Redakční radě Přerovských listů.

Hlasování o usnesení v bodech  3) a 4):  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
Hlasování o celém usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 8.24 hodin.

1750/46/2/2012 Změna v personálním obsazení Komise pro hospodaření s byty, pro 
sociální a zdravotní záležitosti. 

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

Rada města Přerova po projednání odvolává na jeho vlastní žádost z funkce člena Komise pro 
hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti pana  Františka Porče, a to s účinností ke dni 
31. 8. 2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.



5

1751/46/2/2012 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 
pololetí 2012

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 
2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1752/46/2/2012 Kontrola usnesení - uzavření smluv o běžných účtech a elektronické 
komunikaci s peněžními ústavy

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 
24 mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 
1929/62, Praha 4, IČ 45244782,

2. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o ČSOB Municipálním kontu mezi statutárním 
městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 
5, IČ 00001350, číslo účtu 209334845/0300,

3. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování služeb ČSOB Elektronického 
bankovnictví mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,       
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350,

4. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování služby ČSOB Elektronického 
bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24, mezi statutárním městem Přerov                              
a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5,                    
IČ 00001350,

5. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24 
mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem 
Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Oldřiška Sedláčková v 8.28 hodin.

1753/46/3/2012 Informace o hospodaření firem – Přerovská rozvojová, s. r. o., a 
Regionální letiště Přerov a. s.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření 
společností Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2011.

2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi přizvat na příští jednání Rady města Přerova
dne 4. září 2012 jednatele Přerovské rozvojové, s.r.o., aby informovali o aktuálním stavu 
této společnosti.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch navrhl bod 2) usnesení:  Rada města Přerova po 
projednání ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi přizvat na příští jednání Rady města 
Přerova dne  4. září 2012 jednatele Přerovské rozvojové, s.r.o., aby informovali o aktuálním 
stavu této společnosti.

Hlasování o bodu 1) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
Hlasování o bodu 2) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1754/46/3/2012 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2012

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova   
za I. pololetí roku 2012.

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 374 793 214,49 Kč, tj. na 52,1 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 344 607 550,54 Kč , tj. na 36,1 % upraveného rozpočtu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1755/46/3/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení

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

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč Zajištění

1. V.Z. 8-rekonstrukce koupelny 80 000,- Ručitel:
Ing. P.R.

2. R.  a      R.P. 2-výměna plyn.kotle
17-oprava balkonu. 

70 000,- Ručitel:
T.M.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2012

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

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. .../12, kterým se mění 
a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu,     
ve znění pozdějších předpisů. Znění Vnitřního předpisu č. .../12, je přílohou č. 2

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2012

4. odvolává paní Bc. Ivanu Jeřábkovou z funkce organizačního pracovníka pracovní skupiny, 
která zpracovává návrhy na poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu pro orgány města

5. jmenuje do funkce organizačního pracovníka pracovní skupiny, která zpracovává návrhy       
na poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu paní Kristinu 
Bukvaldovou.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1756/46/3/2012 Rozpočtové opatření č. 11

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. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1757/46/3/2012 Rozpočtové opatření č. 11 - dodatek

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3612 2129 540  Ostatní odvody přebytků
 organizací s přímým vztahem

0,0 + 280,4 280,4

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3612 540  Bytové hospodářství 6 745,0 + 280,4 7 025,4

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1758/46/3/2012 Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
KBC Přerov, IČ 70868549, se sídlem Přerov, Velká Dlážka 1, na sportovní činnost, provoz 
sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC 
ZUBR Přerov s. r. o., IČ 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. 
FC Viktorie Přerov o. s., IČ 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ 47999152, se sídlem Přerov-Kozlovice, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Přerov, IČ 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ 47998750, se sídlem Přerov-Čekyně, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice, IČ 61985252, se sídlem Přerov-Dluhonice, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ 60782129, se sídlem Přerov-Újezdec, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
JUDO SK Přerov o. s., IČ 22859195, se sídlem Přerov, Velké Novosady 993/9, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub BADMINTON Přerov, IČ 62350391, se sídlem Přerov, Nerudova 20, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fitness AVE Přerov, IČ 66743117, se sídlem Přerov, Nádražní 2, na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,
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14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
TBS Přerov, IČ 64601803, se sídlem Přerov, Pod skalkou 19, na sportovní činnost, provoz 
sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 310.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Přerovský volejbalový klub o. s., IČ 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, a to částka 
300.000 Kč z celkové výše této dotace je účelově vázána na sportovní činnost, provoz 
sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012 a částka 10.000 Kč z celkové 
výše této dotace je účelově vázána na sportovní činnost mládeže v roce 2012,

16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub M - Precheza Přerov, IČ 49558455, se sídlem Přerov, Tománkova 1, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Šachový klub Vinary, IČ  22843981, se sídlem Přerov-Vinary, Růžová 30, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
KMK Zubr Přerov, IČ 22886303, se sídlem Přerov II-Předmostí, Hranická 157/23, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
50.000 Kč     a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE, IČ 44889062, se sídlem 
Přerov-Lověšice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s., Potápěčský klub Skorpen Přerov, IČ 14616998, se 
sídlem Přerov-Předmostí, Dr. Milady Horákové 5, na sportovní činnost, provoz sportovního 
zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč   
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tenisový klub Přerov, IČ 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 158/16, na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč   
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se sídlem Přerov XII-Žeravice, U stadionu 214/7, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Night Birds - inline hockey club Přerov, IČ 22866396, se sídlem Přerov, Jateční 5, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,
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24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ 71247602, se sídlem Přerov VIII-Henčlov, Sokolů 50, 
na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
NADAČNÍ FOND MAMUT, IČ 28576187, se sídlem Přerov-Přerov I-Město, Kratochvílova 
119/14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Wasps Racing Přerov, IČ 26577828, se sídlem Přerov VIII-Henčlov, Zakladatelů 26, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DRAGON FORCE PŘEROV, IČ 26577984, se sídlem Přerov, Kozlovská 1334/3, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ 65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 
14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Karate Přerov, o. s., IČ 64989089, se sídlem Přerov, Neumannova 5, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SK 
Mlýn Přerov, IČ 26526701, se sídlem Přerov, Za mlýnem 2, na sportovní činnost, provoz 
sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

31. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Veslařský klub Přerov, IČ 64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

32. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s 
účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru, který se bude konat v termínu 
od 09.10.2012 do 13.10.2012 v srbském Apatinu,

33. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na 
náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových na třídílném seriálu 
Mistrovství světa 2012 v biketrialu konaném 22.07.2012 ve Francii, 28.07.2012 ve Španělsku 
a 05.08.2012 v Itálii,
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34. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, IČ 22761179, se sídlem Přerov I-Město, 
U tenisu 3250/19, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

35. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
MORAVIAN DRAGONS, IČ 26678721, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na sportovní 
činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

36. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

37. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 04, IČ 
26984849, se sídlem Přerov, Rokytnice 381, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení 
a organizaci sportovní akce v roce 2012,

38. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč
120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 
566/2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

39. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Centrum setkávání, o. s., IČ 49558200, se sídlem Přerov, Kosmákova 46-48, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

40. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

41. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 82, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

42. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

43. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz 
tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

44. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 82.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme 
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tady, o. s., IČ 28553187, se sídlem Přerov, Sokolská 2781/2, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

45. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub KORÁLEK, IČ 
64601897, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v 
roce 2012,

46. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ROSKA PŘEROV region. org. Unie Roska v ČR, IČ 70009953, se sídlem Přerov, U 
výstaviště 5, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

47. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Duševní zdraví, o. p. s., IČ 27836886, se sídlem Přerov, nám. Přerovského povstání 1/2803, 
na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

48. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Územní organizace SD ČR v Přerově, IČ 64989186, se sídlem Přerov II – Předmostí, Dr. 
Milady Horákové 19/4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

49. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
KLUB STOMIKŮ O. S. PŘEROV, IČ 47184558, se sídlem Přerov, Čapka Drahlovského 
13, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

50. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., IČ 70099880, 
se sídlem Praha 3, U Vinohradské nemocnice 4/2256, na činnost, provoz zařízení a organizaci 
akcí v roce 2012,

51. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky – Oblastní odbočka 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, IČ 65399447, se sídlem Přerov, 
Čechova 2/1184, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

52. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. – okresní 
organizace SPMP ČR Přerov, IČ 45180354, se sídlem Přerov, Kosmákova 46, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

53. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sanity, o. s., IČ 22693556, se sídlem Zlín, tř. 3. května 159, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012.

54. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 380.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
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„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

55. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DETA spol. s r. o., IČ 48394441, se sídlem Přerov, Husova 1, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

56. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012 (loutkové divadlo),

57. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

58. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ 47184469, se sídlem Přerov, Žižkova 12, 
na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

59. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, IČ 00577227, se sídlem Přerov, 
Šířava 670/7, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

60. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
Bartošova 24, IČ 61985996, se sídlem Přerov, Bartošova 24, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

61. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ 49558048, se sídlem Přerov III-Lověšice, 
Družstevní 235/39, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

62. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově, IČ 47998431, se sídlem Přerov, Č. 
Drahlovského 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

63. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí vratného finančního 
příspěvku ve výši 253.711 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Hranická rozvojová agentura z. s., IČ 75122243, se 
sídlem Hranice, Tř. 1. máje 2063, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

64. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem a subjektem 
„OK4Inovace“, IČ 72555149, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40b, na činnost, 
provoz zařízení a organizace akcí v roce 2012
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64. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
"Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě", IČ 22866442, se sídlem 
Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

65. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově, IČ 64989143, se sídlem 
Přerov, Havlíčkova 1821/11, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

66. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, IČ 00097969, se sídlem Přerov, 
Horní náměstí 7, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

67. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mgr. 
Theodor Mojžíš, IČ 44049668, se sídlem Prostějov, Netušilova 1616/15, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

68. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, IČ 63701201, se sídlem Přerov, tř.17. listopadu, Základní 
umělecká škola Bedřicha Kozánka, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

69. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem obec 
Troubky, IČ 00302104, se sídlem Troubky, Dědina 286/29, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

70. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

71. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 77.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Astronomický klub Přerov, IČ 61985431, se sídlem Přerov, P.O.BOX 97, Hvězdárna Přerov, 
na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

72. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, 
Schweitzerova 524/91, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

73. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost JUKO, IČ 
22669566, se sídlem Rouské, Rouské 72, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012.

74. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, 
se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212, na náklady spojené s náborem nových dárců do registru 
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a vyšetření vzorků krve při vstupu do registru, a to za podmínky schválení rozpočtového 
opatření dle bodu 76) tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova.

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

Termín:  31. 12. 2012     31.10.2012

75. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle přílohy.

Ing. Čermák:
- požádal o úpravu usnesení: v bodě 29) dotaci zvýšit o 20.000 Kč na částku 40.000 Kč
Ing. Lajtoch:
- požádal o úpravu usnesení v bodě 19) dotaci zvýšit o 30.000 Kč na částku 50.000 Kč a 

současně upravit v bodě 38) dotaci snížit o 30.000 Kč na částku 120.000 Kč.
- požádal o vyškrtnutí bodu 64) usnesení, protože je to členský příspěvek, který se neschvaluje 

smlouvou o poskytnutí dotace, ale je to součástí rozpočtového opatření.
- navrhl úpravu termínu:  termín 31.12.2012 změnit na 31.10.2012

Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha (úprava bodů 19 a 38 usnesení, úprava termínu, vyškrtnutí 
bodu 64): při hlasování bylo pro 9,   1 nehlasoval.

Hlasování o návrhu Ing. Čermáka (bod 29 usnesení):    při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval.

Hlasování o celém materiálu:  při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval.

1759/46/3/2012 Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
neschválit záměr prodeje 25 ks akcií společnosti Dalkia Česká republika, a. s., se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410, z majetku statutárního města Přerova za cenu       
100 Kč/1 akcie.

VARIANTA   II.:
schválit záměr prodeje 25 ks akcií společnosti Dalkia Česká republika, a. s., se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410, z majetku statutárního města Přerova za cenu      
100 Kč/1 akcie.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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1760/46/3/2012 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 5.5.2008 mezi 
statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7 jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009 a dodatku č. 3 ze dne 17.2.2010 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. Dotace je určena na pořízení majetku, na provoz, opravy, rekonstrukci majetku, to vše              
v souvislosti s provozem sportovních zařízení, a to Plaveckého areálu Přerov a Penčice a Zimního 
stadionu v Přerově.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1761/46/3/2012 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2013 včetně harmonogramu jeho zpracování a pravidel 
financování místních částí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013 
včetně harmonogramu jeho zpracování,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla financování místních částí dle 
přílohy.

Mgr. Krákorová Pajůrková:
- navrhla vyčlenit bod e) důvodové zprávy.
Hlasování o návrhu Mgr. Krákorové Pajůrkové:   Při hlasování bylo pro 6, 4 se zdrželi.

Hlasování o celém materiálu:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1762/46/3/2012 Obecně závazná vyhláška č…/2012, o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí

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 vydat Obecně závaznou vyhlášku č…../2012,               
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č…../2012, o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

VARIANTA   III.:
1. vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
dle    přílohy č. 3 důvodové zprávy

2. stanovit, že do 31.12.2017 bude zachována sazba místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši podle 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 
5/2011.

VARIANTA   IV.:
1. vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
dle    přílohy č. 4a) důvodové zprávy, 

2. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2012, kterou se zrušuje  Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, 
o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, dle přílohy č. 4b) 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: O. Sedláčková
Termín:  30.09. 2012

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu IV. usnesení.
Hlasování o variantě IV. usnesení:   Při hlasování byl 1 pro, 2 nehlasovali, 7 se zdrželo.

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

1763/46/3/2012 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka V.S.

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje prominutí pohledávky ve výši 15.819,30 Kč s příslušenstvím a uzavření dohody o prominutí 
pohledávky představující neuhrazené náklady pohřbu mezi statutárním městem Přerovem, jako 
věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem.

VARIANTA   II.:
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ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr vymáhat pohledávku za neuhrazené náklady 
pohřbu ve výši 15.819,30 Kč s příslušenstvím za paní V.S., soudní cestou.

Odpovídá Mgr. P. Karola
Termín:  31.10. 2012

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení:
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

1764/46/3/2012 Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií - dodatek 

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

Rada města Přerova po projednání:

76. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem CK 
Přerov, IČ 22819002, se sídlem Přerov, Purkyňova 3, na náklady spojené s účastí člena klubu 
Jiřího Klímy na Mistrovství světa v terénním triatlonu XTERRA konaném v termínu od 
27.10.2012 do 28.10.2012 na Havaji,

77. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Římskokatolická farnost Přerov, IČ 45180199, se sídlem Přerov, Kratochvílova 116/6,           
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektové dokumentace generální opravy 
kaple sv. Jiří v roce 2012,

78. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Okresní agrární komora Přerov, IČ 47674407, se sídlem Wurmova 2, 751 52 Přerov,              
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací reprezentačních akcí a setkání se zástupci 
agrárního sektoru v roce 2012,

79. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Pavlem 
Kadlíčkem,  na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací expedice Patagoniabike 2012, 
konané v roce 2012.

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

Termín:   31. 12. 2012    31.10.2012

80. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle přílohy.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch navrhl úpravu termínu – změnit na 31.10. 2012.
Hlasování o upraveném usnesení:     Při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval.
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1765/46/3/2012 ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení

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 rozpočtový 
rámec investiční akce ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení.

Při hlasování bylo pro 8. Radní Ing. Čermák nepřítomen a nehlasuje.

Paní Sedláčková podala informaci o stavu finančních prostředků:

Stav finančních prostředků ke dni 17.08.2012:

Celkem finančních prostředků                                    162.220.560,92 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – ČSOB, a. s.                         29.500.000,00 Kč – úrok 1,40 % p. a.

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          15.000.000,00 Kč – úrok 1,65 % p. a.  

                                               

K dispozici na účtech 17.08.2012                               116.719.060,92 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 17.08.2012                                              85.461.291,27 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 10.18 hodin.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

1766/46/4/2012 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování 
přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa“ v období let 
2012-2014

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje vést jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR                   
a Olomouckým krajem v duchu návrhu memoranda dle důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Mgr. Radovan Rašťák v 10.34 hodin – je přítomno 11 
radních.

1767/46/4/2012 Dohoda  Smlouva o převodu práv a povinností vyplývajících z povolení               
k provedení stavby

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje Dohodu   Smlouvu o převodu práv a povinností 
vyplývajících z povolení k provedení stavby Kanalizace Přerov IV - Kozlovice uzavřenou mezi 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Přerov I - Město, Šířava 483/21, 750 02, IČ 47674521 
jako nabyvatelem a Statutárním městem Přerovem, Přerov, Bratrská 709/34, 750 11, IČ 00301825 
jako převodcem.

Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek požádal o změnu znění názvu materiálu i formulaci v usnesení –
nejedná se o dohodu ale o smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících z povolení k provedení 
stavby. Název stavby „Kanalizace Přerov IV – Kozlovice“ doplnit do usnesení.

Hlasování o upraveném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1768/46/4/2012 „Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše“ –
schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na projekční a další související služby „Protipovodňová 
opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Vnitřního předpisu č. 9/12 Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí (vydaný Radou 
města Přerova), zakázka malého rozsahu

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3

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

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00

471 16 901

HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno 
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno
Brno, Minská 18, okres Brno-město, PSČ 616 00

264 75 081

Pöyry Environment a.s.
Brno, Botanická 834/56, okres Brno-město, PSČ 602 00

463 47 526

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Břeclav, Kapustova 14, PSČ 691 14

607 10 063

AgPOL s.r.o.
Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00     
PRINTES - ATELIER s.r.o.
Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 750 02

285 97 044
253 91 089

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

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel..

5.  INVESTIČNÍ    ZÁLEŽITOSTI

K tomuto bodu nejsou žádné písemné předlohy.

PŘESTÁVKA  10.35 – 10.45 hodin.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek a Miloslav Dohnal v 10.46 hodin.

6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15).

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

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 641/102, jiný 
nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15) o celkové výměře 159,01 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 641, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 78, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov 
ve výši id. 15901/137821 z vlastnictví statutárního města Přerova.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. předlohu stáhl.

1769/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových  prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I -
Město,  na pozemku p.č. 1981/1,6 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

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 občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I –
Město,  na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 63,82 m2 a vyhlášení výběrového 
řízení na nájem těchto 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).

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

6.1.3 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 8)

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 193/102, jiný nebytový prostor 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 8) o 
celkové výměře 150,60 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
bytového domu č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 3157/6, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov  ve výši id. 1506/17619 z vlastnictví 
statutárního města Přerova.
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VARIANTA II.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 193/102, jiný 
nebytový prostor 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 8) o celkové výměře 150,60 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 192, 193, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
3157/6, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov  ve výši id. 1506/17619 z vlastnictví statutárního města
Přerova.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. předlohu stáhl.

1770/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem  části pozemku p.č. 426/6, 
ost. plocha, 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. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 426/6, ost. plocha,       
o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a P.Ch., jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.8.2012 ukončen nájemní vztah 
na část pozemku p.č. 426/6, v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem dne 11.6.1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001,  dodatku 
č. 2 ze dne 5.12.2003 a dodatku    č. 3 ze dne 5.12.2003.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1771/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 6704/11, 
ost.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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 6704/11, ost. plocha, o výměře 133 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1772/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5388/4      
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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 
5388/4, zahrada, o výměře cca 700 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemku p.č. 5388/4, zahrada, o výměře cca 700 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1773/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1027        
v  k.ú.  Újezdec u Přerova 

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 neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 
1027 orná půda,  o výměře cca 3.644 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova .

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemku p.č. 1027, orná půda, o výměře 12.267 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1774/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2655/2, p.č. 
2655/4, p.č. 2655/5, vše 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 záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 
2.233 m2 v k.ú. Přerov, za podmínky uznání vlastnictví pro statutární město Přerov ze strany manželů 
Mgr. E.  a   R.D.  k pozemkům p.č. 2655/4, orná půda,o výměře 504 m2, p.č. 2655/5, orná půda, o 
výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1775/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6034/55, 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 – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6034/55, ost. plocha,              
o výměře 676 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

6.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. 
Přerov .

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

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – části  pozemku  p.č.4394/1, ost. plocha,  o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. předlohu stáhl.

1776/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 62/1 a p.č. 16       
v k.ú. Kozlovice u Přerova

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 -  prodloužení smlouvy 
o výpůjčce ze dne 8.3.2000  na pozemky p.č. 62/1 sportoviště a  rekreační plocha o  výměře 7728 m2 , 
p.č. 16 ost. plocha o výměře 1840 m2  v k.ú. Kozlovice u    Přerova, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
8.3.2007 a dodatku č. 2 ze dne 5.10.2007 a dodatku č. 3 ze dne 19.10.2009  uzavřené mezi  statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a Fotbalovým klubem Kozlovice, IČ 47999152 se sídlem  Přerov, 
Přerov IV-Kozlovice, Areál Stadionu, jako vypůjčitelem.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1777/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod garáže bez čp/če 
postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7, garáže bez čp/če 
postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8, vše v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří)    
o výměře 22 m2, garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 23 m2, vše v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

1778/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 442/11 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. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  části pozemku p.č. 442/11, orná půda,      
o výměře 300 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  části pozemku p.č 442/11, orná 
půda, o výměře 300 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem               
a    L.T.,  ve výši  900,- Kč a to za období od 1.9.2009 do 1.9.2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1779/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 
1014/1 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
částí pozemku p.č. 1014/1, ost. pl. o celkové výměře 380 m2, v k.ú. Dluhonice,  označených  dle 
geometrického plánu č.  279-51/2011 jako pozemek p.č. 1014/5, ost. plocha, o výměře 109 m2              
a pozemek p.č. 1014/6, ost. plocha, o výměře 271 m2, oba   v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Při hlasování bylo pro 10. Primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.

1780/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 33/3, p.č. 30/23 
a p.č. 590/7 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova:

1. spoluvlastnických podílů k id 11/20, k id 3/20 a k id 3/20 pozemku p.č. p.č. 33/3, zahrada,              
o výměře 226 m2 v k.ú. Předmostí.

2. spoluvlastnických podílů k id 11/20, k id 3/20 a k id 3/20 pozemku p.č. 30/23,  ostatní plocha,       
o výměře 39 m2 v k.ú. Předmostí.

3. spoluvlastnického podílu k id 1/2 pozemku p.č. 590/7, ostatní plocha, o výměře 17 m2 v k.ú. 
Předmostí.

Při hlasování bylo pro 10. Primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.

1781/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 145, p.č. 146, p.č. 
169/3, p.č. 787 v k.ú. Kozlovice u  Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 145, zahrada, o výměře 55 m2,
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p.č. 146, orná půda, o výměře 635 m2, p.č. 169/3, ostatní plocha, o výměře 51 m2, p.č. 787, orná půda, 
o výměře 877 m2 vše v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

Při hlasování bylo pro 10. Primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.

1782/46/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí               
do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně 
a části pozemku p.č. 4967/1 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 záměr statutárního města Přerova –  bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 612 m2  v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4967/4, ostatní plocha, o výměře 87 m2,  p.č. 
4967/5, ostatní plocha, o výměře  25 m2,  p.č. 4967/6,  ostatní plocha, o výměře 17 m2,  p.č. 4967/7,  
ostatní plocha o výměře  47 m2,  p.č. 4967/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2  vše v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10. Primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.

1783/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č.  2631/101 v objektu bytový dům č.p. 
2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 
v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

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 nebytové jednotky  č. 2631/101, dílna nebo provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. Přerov, (Vaňkova 14)             
o celkové výměře 35,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 
bytového domu č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 2487/6, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov ve výši id. 3510/99447 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví I.Z.   za kupní cenu ve výši 252.720,-Kč (cena v místě a čase 
obvyklá).

Při hlasování bylo pro 10. Primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.
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1784/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně 
příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5)

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 objektu bydlení  č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731          
a pozemků p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně 
příslušenství, vše v  k.ú.Přerov (bývalé dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké 
Novosady 5) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Marka Rybky, místem podnikání 
Rokytnice 460, IČ 60791187 za kupní cenu ve výši 4.305.000,-Kč (dle nabídky zájemce).

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

1785/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 91/1, v k.ú. Lýsky

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 91/1, ost. plocha, v k.ú. Lýsky,  označeného dle geometrického plánu          
č. 220-20/2012 jako pozemek p.č. 91/8, ost.plocha, o výměře 83 m2, v k.ú. Lýsky z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví K.S.     za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši  33 
200,-  Kč, tj. 400,- Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1786/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 86/1, zahrada,    
o výměře 767 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM manželů 
L. a   H.F.    za kupní cenu ve výši:

dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá činí  222 430,- Kč, tj. 290,- Kč/m2
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VARIANTA  II.
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 86/1, 

zahrada, o výměře 767 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města 
Přerova do SJM manželů L.  a    H.F.   za kupní cenu ve výši:

dle návrhu žadatele: 153 400,- Kč, tj. 200,- Kč/m2

2. schvaluje uzavření dohody  o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 86/1, 
zahrada, o výměře 767 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerovem a  L.         
a H.F., ve výši 2 301,- Kč a to za období od 1.9.2009 do 1.9.2012.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1787/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 5198/40 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 majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5198/40 ost. 
plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle 
jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 1536,  příslušného k části obce 
Přerov I - Město, za cenu v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně:

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

 1536/1           byt                          567/7850
             
1536/2            byt                          763/7850

1536/3            byt                          274/3925

1536/4            byt                          756/7850

1536/5            byt                          274/3925

1536/6            byt                          378/3925

1536/7            byt                          274/3925

1536/8            byt                          378/3925

1536/9            byt                          274/3925

1536/10          byt                          378/3925
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1536/11          byt                          274/3925

1536/12          byt                          378/3925

       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení  geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1788/46/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 29 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 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 29 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, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m² v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova              
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu                
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1789/46/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2483/14 v objektu            
k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov,      
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

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

Rada města Přerova po projednání:



33

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
2483/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 8359/171542 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 
2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov, za cenu 228.633,- Kč a spoluvlastnického podílu      na zastavěném pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov  ve výši 8359/171542 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
231.202,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým 
posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví 
stávajícího nájemce, pana R.Z., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.11.2012.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
2483/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 8359/171542 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 
2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov, za sníženou cenu 128.633,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2527 v 
k.ú. Přerov ve výši 8359/171542 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou 
sníženou cenu 131.202,- Kč, dle žádosti nájemce o snížení kupní ceny půdní vestavby, kterou nájemce 
vybudoval na vlastní náklady, do vlastnictví pana R.Z., přičemž převod bude realizován v termínu do 
30.11.2012.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1790/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4293/1  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  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 426/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova , konaného dne 8.9.2008, a to 
tak, že měněné usnesení nově zní : Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých 
věcí – části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha o výměře 6 m2, v k.ú. Přerov,  z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
4293/12, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov:

Vlastnické právo                                                                   Bydliště                                   Podíl

K.H.                                                          8135/77296

N.V.  1/2                                                 8183/154592

N.Z.  1/2                                             8183/154592
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P.L.                                                                                         3931/77296

M.A.                                                    3941/77296

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1791/46/6/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků   p.č. 33/11, p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí , p.č. 1305/2    
v k.ú. Henčlov,p.č. 312/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 2604/1 v k.ú. 
Troubky  nad Bečvou, p.č. 5073/5  a p.č. 5073/6 v k.ú. Přerov  Přerova

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 schválit bezúplatný převod (id. 1/2)  pozemku 
p.č. 33/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada,              
o výměře 2169 m2, vše v k.ú. Předmostí, pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 2307 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova, pozemku  p.č. 2604/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad Bečvou,  (id. 2/3) 
pozemků   p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 148 m2, a   (id. 2/3 )  p.č. 
5073/6, ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  
do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                 
k pozemkům  p.č. 33/11,  p.č. 77/2, vše v k.ú. Předmostí,  p.č. 1305/2  v k.ú. Henčlov, p.č. 
5073/5   p.č. 5073/6, v k.ú. Přerov, p.č. 312/1, p.č. 312/12, p.č. 312/9, p.č. 313/1, p.č. 313/3, 
p.č. 352 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova  a p.č. 548/4, p.č. 548/5  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1792/46/6/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov
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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 změnit bod 2  
usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 18.6.2012 č. 503/12/3/2012 a to tak, že  bod 2 nově zní:

2. Zastupitelstvo města Přerova  schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemkům p.č. 
2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 
4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 
5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, 
p.č.4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše  v k.ú. 
Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1793/46/6/2012 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:

1. podává návrh Zastupitelstvu 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,             
z vlastnictví  

- K.B. – podíl  id. ¼ ;
- P.B. – podíl id. ¼ ;
- V.O. – podíl id. ¼ ;
- I.V. – podíl id. ¼ ;

za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 77.250,- Kč, t.j 
750,- Kč/m2.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti
 (věcná břemena)

637,5 + 78,0 715,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě
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3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 6 922,1 + 78,0 7 000,1

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1794/46/6/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 1018/1 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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný  převod nemovitých věcí         
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1018/1, ost. plocha, o výměře 1.206 m2, 
v k.ú. Přerov z vlastnictví:

- PhMr. V.H. – podíl id. ¼;
- V.H. – podíl id. ¼;
- Ing. R.M. – podíl ¼;
- Z.V. – podíl ¼;

Za cenu dohodnutou ve výši  218.815,-Kč, (tj. 181,-Kč/m2)

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti
 (věcná břemena)

715,5 * + 220,0 935,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 7 000,1 * + 220,0 7 220,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1795/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova -   pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha v k.ú. Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6868/2, 
ost. plocha o výměře 5.037 m2 v k.ú. Přerov, z majetku Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 
1222,110 15 Praha 1, IČ 70994226 do majetku statutárního města Přerova za cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.000,-Kč, a to za podmínky zajištění 
finančních prostředků.

VARIANTA  II.:
1.   neschválit převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha, o výměře 5.037 m2,       

v k.ú. Přerov,   z majetku Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha 1,          
IČ 70994226, do majetku statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.000,-Kč, (tj. 271,63 Kč/m2).

2. schválit vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 6868/2, ost. plocha, o výměře 5.037 m2,
v k.ú. Přerov.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:    Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1796/46/6/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své  usnesení 398/10/4/2012  z  10.  zasedání 
Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  6.2.2012,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva města 
Přerova  č. 398/10/4/2012 nově zní:

" Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí v rozpočtu 
města:

1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28          
o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H.,   V.L.,    RNDr. H.A.,  každá k id. 
1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě 
obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov,                
ze  spoluvlastnictví  M.K.  a    Z.K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana 
Jiřího Pazdery).
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3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V.  
do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda        
o výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře     
98 m2, p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K.,  J.K., 
J.Š.,   každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  
dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky a daň z převodu nemovitostí.

5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W., do vlastnictví statutárního města Přerova,     za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š., do 
vlastnictví statutárního města Přerova, za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč).

7. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S., do 
vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery)

Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva              
o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení 
výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. 
Želatovská."

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit   usnesení č. 398/10/4/2012  z  10.  zasedání 
Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  6.2.2012, a to tak, že usnesení Zastupitelstva města 
Přerova č.398/10/4/2012 nově zní: 

" Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí v rozpočtu 
města:
1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28 o 
výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H.,  V.L.,   RNDr. H.A.,   každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov, ze  
spoluvlastnictví  M.K.   a  Z.K. , každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana 
Jiřího Pazdery).

3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V.   do 
vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda o 
výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře  98 
m2, p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K.,    J.K.,  
J.Š..,  každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  
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dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky  a daň z převodu nemovitostí.

5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W.,  do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

6. neschvaluje  úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví J.Š.,  do vlastnictví statutárního města Přerov, za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 
469 500, Kč) a doporučuje podat návrh na místně příslušný Stavební úřad o vydání  rozhodnutí o 
omezení vlastnického práva, zřízení věcného břemene, které spočívá v právu oprávněného a jim 
pověřeným třetím osobám umístit, zřídit, provozovat, včetně případné rekonstrukce  a odstranění  
stavbu cyklostezky, k tíží části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov ve prospěch 
Statutárního města Přerov.

7. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S.,  do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery)

Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy 
k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického 
plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská."

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:    Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1797/46/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 1971, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270, v k.ú. Přerov (Jaselská 
1)

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 skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
26.5.2003, ve znění dodatku č. 1, na  nebytovou jednotku  č. 1971/16, jiný nebytový prostor      
v objektu bytový dům č.p. 1971, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1270, v k.ú. Přerov (Jaselská 1) o celkové výměře 19,68 m2 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Dušanem Koldou, místem podnikání Sušice 7, IČ 61614891, 
jako nájemcem, ke dni 30.9.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2012

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky  č. 1971/16, jiný 
nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 1971, příslušném k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 1270, v k.ú. Přerov (Jaselská 1) o celkové výměře 19,68 m2.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1798/46/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č.  282, v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 44)

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 bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 282, v k.ú. 
Přerov, o výměře 67,18 m2 (Žerotínovo nám. 44) mezi statutárním městem Přerovem, jako
pronajímatelem a Pavlem Wehmhönerem, místem podnikání Přerov I - Město, Nám. Fr. Rasche 7, IČ 
49605062, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 110.450,-Kč/rok (bez DPH), tj. cca 1.644,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce). 
Účelem nájmu bude využití prostoru  jako prodejna dětského, kojeneckého a těhotenského zboží. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1799/46/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1040,  o výměře 132.738 m2, v k.ú. Újezdec        
u Přerova, mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a AGRAS Želatovice a.s.,           
se sídlem Želatovice 16,IČ 25360663 jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou           
do 30.9.2013. Roční nájemné je stanoveno ve výši 19.911,- Kč, tj. 0.15,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu     
je provozování zemědělské činnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.



41

1800/46/6/2012 Nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova –
sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova  

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA    I.:
schvaluje uzavření dodatku č. 7 nájemní smlouvy uzavřené dne 29.8.2002, ve znění dodatků č. 1-6 na 
nájem budovy na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. Vinary u Přerova – restaurace Skalka Vinary, pozemku 
p.č. st. 282, zast.pl. o výměře 230 m2, 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 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Sborem dobrovolných hasičů 
Vinary,  se sídlem Přerov XI-Vinary č. 27, IČ: 65920732 (jako nájemcem).  Účelem nájmu je 
zabezpečení sportovní a zájmové činnosti zejména obyvatel Vinar. 

Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na dalších 5 let, t.j. do 31.8.2017. V ostatním se ujednání 
smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2012

VARIANTA   II.:

schvaluje uzavření dodatku č. 7 nájemní smlouvy uzavřené dne 29.8.2002, ve znění dodatků č. 1-6 na 
nájem budovy na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. Vinary u Přerova – restaurace Skalka Vinary, pozemku 
p.č. st. 282, zast.pl. o výměře 230 m2, 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 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Sborem dobrovolných hasičů 
Vinary,  se sídlem Přerov XI-Vinary č. 27, IČ: 65920732 (jako nájemcem).  Účelem nájmu je 
zabezpečení sportovní a zájmové činnosti zejména obyvatel Vinar. 

Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na dalších 5 let, t.j. do 31.8.2017 a mění se  výše ročního 
nájemného - dosavadní výše nájemného 21.153,- Kč/rok se navyšuje na částku 47.991,50 Kč/rok. V 
ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1801/46/6/2012 Výpůjčka nemovitých a movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - nebytových prostor a vybavení objektů hasičských zbrojnic 
v místních částech města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a Sborem dobrovolných hasičů Kozlovice, se sídlem Přerov, Za školou 24, IČ: 65920465. 
Předmětem výpůjčky jsou budovy neevidované v katastru  nemovitostí na pozemku p.č. 486     
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v k.ú. Kozlovice u Přerova a části pozemku p.č. 486 o výměře 62 m2 v k.ú. Kozlovice              
u Přerova a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č.1.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kozlovice. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Kozlovice (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a Sborem dobrovolných hasičů Dluhonice, se sídlem Přerov, Dluhonice, IČ: 65920864. 
Předmětem výpůjčky jsou části nebytových prostor o celkové výměře 74,90 m2, v budově bez 
č.p., č.e., objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 1 v k.ú. Dluhonice (součást stavby 
kaple) a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č.2.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Dluhonice. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Dluhonice (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a Moravskou hasičskou jednotou Penčice, se sídlem Přerov, Tršická, IČ: 70976619. 
Předmětem výpůjčky jsou budova bez č.p., č.e. , objekt občanské vybavenosti, na pozemku 
p.č. 4  v k.ú. Penčičky, pozemek p.č. 4 o výměře 50 m2  v k.ú. Penčičky, budova bez č.p., č.e., 
objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 5 v k.ú. Penčičky, pozemek p.č. 5 o výměře     
35 m2 v k.ú. Penčičky a budova bez č.p., č.e., objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 6 
v k.ú. Penčičky, pozemek p.č. 6 o výměře 40 m2 v k.ú. Penčičky a movité věci tvořící 
vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č. 3.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Moravské hasičské jednoty Penčice. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Moravská hasičská jednota Penčice umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Penčice (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a 
Sborem dobrovolných hasičů Čekyně, se sídlem Přerov-Čekyně, Zámecká 20, IČ: 64989399. 
Předmětem výpůjčky jsou části nebytových prostor o celkové výměře 163,24 m2, v budově 
č.p. 180, příslušné k části obce Přerov VII. - Čekyně, na pozemku p.č. 73 v k.ú. Čekyně 
(Jabloňová 6) a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č.4.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Čekyně. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Čekyně umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Čekyně (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

5. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a  
Sborem dobrovolných hasičů Henčlov, se sídlem Přerov-Henčlov, Sokolů 93, IČ: 65914198. 
Předmětem výpůjčky je budova č.p. 34, příslušná k části obce Přerov VIII.-Henčlov, na 
pozemku p.č. 171 v k.ú. Henčlov (Zakladatelů 14) a pozemek p.č. 171 o výměře 46 m2 v k.ú. 
Henčlov a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č.5.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Henčlov. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Henčlov umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Henčlov (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

6. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a  
Sborem dobrovolných hasičů Přerov-Vinary, se sídlem Přerov XI-Vinary č. 27 , IČ: 
65920732.  Předmětem výpůjčky je budova č.p. 18, příslušná k části obce Přerov XI.-Vinary, 
na pozemku p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u Přerova (Vinařská 5) a pozemek p.č. st. 44 o výměře 
250 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu 
dle přílohy č.6.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vinary. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Vinary umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Vinary (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1802/46/6/2012 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 (budova Chemoprojekt) 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 4. usnesení č. 1662/43/6/2012  přijatého na 43. schůzi dne 27.6.2012.

2. 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. 64 o výměře 20,8 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
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pronajímatelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se 
sídlem Přerov I - Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 20.800  
Kč/rok 2.080,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1000, Kč/m2/rok 100,-Kč/m2/rok (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako kancelář. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. požádal o opravu mylně uvedené výše nájemného.
Nájemné bude činit 2.080,-Kč/rok (bez DPH), 100,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09).
Hlasování o upraveném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1803/46/6/2012 Nájem části nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
trvá na svém usnesení č. 1716/44/6/2012 ze dne 17.7.2012.

VARIANTA   II.:
1.  ruší bod 2. usnesení č. 1716/44/6/2012 ze dne 17.7.2012.

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 31.12.2012. Nebude-li nájemní vztah skončen k uvedenému datu dohodou, statutární 
město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1804/46/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém 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:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kabelové vedení VN, včetně ochranného pásma a s tím spojenému 
omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 156        
v k.ú. Popovice u Přerova a odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit          
a provozovat kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, 
spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 167  v k.ú. 
Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše 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: 30.11.2012

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a s tím spojenému 
omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění pojistkové skříně SS 300 k tíži pozemku p.č. 529/2 
v k.ú. Předmostí a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
8, IČ: 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše 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.
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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: 30.11.2012

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a s tím spojenému 
omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 94/13  v 
k.ú. Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše 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: 30.11.2012

4. 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 zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě k tíži pozemků p.č. 6966, p.č. 7152/1 a p.č. 7152/2 vše v k.ú. Přerov a to 
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 
22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336.
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 Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 ve znění smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene viz příloha 4.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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1805/46/6/2012 Převod movitých věcí z majetku statutárního města-2 ks parkovacích 
automatů

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 2 ks parkovacích automatů typ PSA-5, 
výr.č.5059-001a  PSA-5, výč.č. 5059-002 za celkovou kupní cenu 30.000,- Kč bez DPH, která bude 
navýšena  o DPH v platné sazbě  – vše společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem 
Přerov, Na Hrázi 17, PSČ 750 02 Přerov, IČ 27841090.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1806/46/6/2012 Smlouva o výstavbě podle ust. § 17 zákona o vlastnictví bytů                  
k bytovému domu č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 
5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit smlouvu      
o výstavbě podle ust. § 17 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy    
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, mezi Mgr. T.Ž., jako vlastníkem bytové 
jednotky č. 2485/6 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a P.H., 
jako budoucím vlastníkem bytové jednotky č. 2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 
5734/17, vše v k.ú. Přerov (stavebníci), statutárním městem Přerov jako vlastníkem bytových jednotek 
č. 2485/1, 2485/3, 2485/6, 2485/7, 2485/8, 2486/7, 2486/8, 2487/7, 2487/8, 2488/6, 2488/7 a 2488/8    
a jiného nebytového prostoru č. 2486/101 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném     
k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše 
v k.ú. Přerov, a vlastníky ostatních bytových jednotek č. 2485/2, 2485/4, 2485/5, 2486/1, 2486/2, 
2486/3, 2486/4, 2486/5, 2486/6, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2488/1, 2488/2, 
2488/3, 2488/4 a 2488/5 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov. 
Předmětem smlouvy o výstavbě bude vznik nové bytové jednotky č. 2485/3, která vznikne sloučením 
bytových jednotek č. 2485/3 a 2485/6. 

Na výstavbu nové jednotky č. 2485/3 bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva           
o smlouvě budoucí o výstavbě. Smlouva o výstavbě bude uzavřena do 1 měsíce ode dne, kdy bude     
do katastru nemovitostí povolen vklad vlastnického práva ve prospěch P.H.  k bytové jednotce č. 
2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, na základě 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a P.H.   jako kupujícím. Závazek 
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smluvních stran uzavřít smlouvu o výstavbě zanikne nejpozději uplynutím 1 roku ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě.

Součástí smlouvy o výstavbě bude bezúplatný převod podílu id. 13982154/27640375355 na 
pozemcích p.č. 5734/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/15 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2 a p.č. 
5734/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví stavebníků do 
vlastnictví statutárního města Přerova, o který budou v součtu zvětšeny stávající podíly statutárního 
města Přerova na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, které náleží    
k  jednotkám ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

jednotka č. podíl na společných částech 
budovy

a na pozemcích pod budovou 
před výstavbou

převáděný podíl na 
pozemcích pod budovou

podíl na společných částech 
budovy

a na pozemcích pod 
budovou po výstavbě

2485/1 5186 / 166385 1358732 / 27640375355 5186 / 166123

2485/7 4231 / 166385 1108522 / 27640375355 4231 / 166123

2485/8 4458 / 166385 1167996 / 27640375355 4458 / 166123

2486/7 4523 / 166385 1185026 / 27640375355 4523 / 166123

2486/8 4493 / 166385 1177166 / 27640375355 4493 / 166123

2486/101 7461 / 166385 1954782 / 27640375355 7461 / 166123

2487/7 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2487/8 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2488/6 5146 / 166385 1348252 / 27640375355 5146 / 166123

2488/7 4274 / 166385 1119788 / 27640375355 4274 / 166123

2488/8 4571 / 166385 1197602 / 27640375355 4571 / 166123

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1807/46/6/2012 Uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině Kulturních a informačních 
služeb města Přerova

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 schválit uzavření dodatku č.8 ke zřizovací 
listině ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č.1-7 příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, kterým se 
upravuje zřizovací listina a to tak, že:

1.sídlo organizace se mění ze stávajícího síla Přerov I-Město, Kratochvílova 30 na Přerov I-Město,      
T. G. Masaryka 8.

2.ředitel společnosti se mění ze stávajícího Rudolf Neuls, na Mgr. Jaroslav Macíček, 
3.rozsah majetku předaného k hospodaření:
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a) vyjímá se z majetku svěřeného k hospodaření
nemovité věci : 
-nebytové prostory v budově č.p. 359, příslušná k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 40/6         
v k.ú. Přerov (školní jídelna DIDA, Kratochvílova 30).

b)vkládá se do majetku svěřeného k hospodaření
nemovité věci :
-pozemek p.č. 255/1 zahrada, o výměře 915 m2 včetně stavby na tomto pozemku (letní divadelní 
scéna-podium) a část pozemku p.č. 254 zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře cca 632,30 m2 vše        
v k.ú. Přerov.

Uvedený dodatek nabývá účinnosti dne 30.9.2012.

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí
-plakátovací válec na části pozemku p.č. 4923 v k.ú. Přerov (ul. Blahoslavova) 
-24 ks. lavice Radium se sedákem a opěradlem z tropického dřeva, ocel RAL 7016
-5 ks. Stoličky Radium bez opěradla , sedák z tropického dřeva , ocel RAL 7016
-1ks koš Diagonál , půdorys ve tvaru čtverce, plášť tropické lamely, bez stříšky, objem 55l, 
RAL 7016

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních  a informačních služeb města 
Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1808/46/6/2012 Výpovědi smluv o obstarání správy domu uzavřených mezi již 
zrušenou Domovní správou města Přerova a jednotlivými 
společenstvími vlastníků jednotek

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi smluv o obstarání správy domu 
uzavřených mezi Domovní správou města Přerova příspěvkovou organizací, IČ: 47184728, sídlem 
Blahoslavova 3, Přerov a jednotlivými níže uvedenými  společenstvími vlastníků jednotek, příp. 
jednotlivými vlastníky, kde ze zákona nevzniklo společenství vlastníků jednotek.

název společenství / 
označení vlastníků

adresa IČ datum uzavření 
smlouvy

Společenství vlastníků 
jednotek v domě č.p. 1,2, 
č.or. 1,2 ulice Teličkova 
Přerov

Teličkova 2/2
751 24 Přerov - Předmostí

25891812 11.12.2002

Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 
2494,2493,2492, 

Tř.gen.Janouška 35/2492¨
750 00 Přerov I - Město

25909169 20.01.2003
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tř.gen.Janouška 31,33,35 
v Přerově

H.I.
H.A

K.I.
M.J.
S.B.
Š.R.   a    Š.S.
Š.K.

X 06.10.2011

Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 801 U 
tenisu 8 v Přerově

U tenisu 801/8
750 00 Přerov I - Město

25889711 09.08.1999

Společenství vlastníků 
jednotek Husova 8

Husova 1037/8
750 02 Přerov I - město

26783924 04.08.2010

Společenství vlastníků 
jednotek domu 
č.p.2589,2588,2587, 
Klivarova 2,4,6 v Přerově

Klivarova 2588/4
750 00 Přerov I - Město

26782952 09.10.2002

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. požádal o opravu data podání výpovědi všem výše uvedeným 
SVJ ve vyjádření odboru správy majetku a komunálních služeb – termín k 31.8.2012 změnit na 
31.9.2012.

Hlasování o usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek  pan Dohnal ve 12.34 hodin.

PŘESTÁVKA    12.35 – 13.15  hodin.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

1809/46/7/2012 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole a 
Mateřské škole Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – příspěvkové 
organizaci

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 08. 
2007 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola a Mateřská škola Přerov -
Předmostí, Pod skalkou 11. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 30/3 v k. ú. Předmostí ze správy                     
z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 10. 2012. Znění dodatku je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín požádal o úpravu usnesení:  Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí 
části pozemku p.č. 30/3 v k. ú. Předmostí - vyškrtnout  „ze správy“    a opravit   „z hospodaření“.
Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo 8 pro.  Ing. Lajtoch, pan Zácha a Ing. Dostal 
jsou nepřítomni a nehlasují.

1810/46/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
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 a č. 2 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

Termín: 31.8.2012

Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel.   Ing. Lajtoch a Ing. Dostal jsou nepřítomni a nehlasují.

1811/46/7/2012 Úprava platu ředitelek 

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. 09. 2012 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii 
Zavadilové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 v rozsahu dle důvodové 
zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2012
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2. schvaluje s účinností od 01. 10. 2012 platový postup do vyššího platového stupně paní Zdeňce 
Studené, ředitelce Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo 9 pro.   Ing. Lajtoch a Ing. Dostal jsou nepřítomni a nehlasují.

1812/46/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – předání garáží k hospodaření    

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  uzavření 
dodatku č. 5 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo 9 pro.   Ing. Lajtoch a Ing. Dostal jsou nepřítomni a nehlasují.

1813/46/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – předání 
nemovitého majetku k hospodaření     

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  uzavření 
dodatku č. 4 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo pro 10.  Primátor Ing. Lajtoch je nepřítomen a nehlasuje.
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8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

1814/46/8/2012 Zvýšení úhrad a rozšíření hrazených činností za sociální službu 
denního stacionáře a osobní asistence v zařízení Sociálních služeb 
města Přerova, p.o., Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu výše úhrad za dopolední a odpolední svačinu v denním stacionáři z 13,- Kč    
na 15,- Kč, s účinností od 1. 10. 2012

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: 1.10.2012

2. schvaluje rozšíření činností v denním stacionáři a osobní asistenci dle důvodové zprávy s 
účinností od 1. 10. 2012

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: 1.10.2012

3. bere na vědomí rozšíření cílové skupiny denního stacionáře, dle důvodové zprávy s účinností 
od vydání rozhodnutí krajským registrujícím orgánem.

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: od vydání rozhodnutí

Při hlasování bylo pro 10.  Primátor Ing. Lajtoch je nepřítomen a nehlasuje.

9.   RŮZNÉ

1815/46/9/2012 „Pořízení dopravního vozidla pro zásahovou jednotku SDH Přerov I -
Město“ – schválení vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na dodávku veřejné zakázky „Pořízení dopravního vozidla pro zásahovou 
jednotku SDH Přerov I - Město“, která byla předložena od společnosti IVACAR Ivančice, 
spol. s r.o., se sídlem Ivančice, Krumlovská 30, okres Brno-venkov, PSČ 664 91, IČ: 489 06 
719,
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2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím,                
a společností IVACAR Ivančice, spol. s r.o., se sídlem Ivančice, Krumlovská 30, okres Brno-
venkov, PSČ 664 91, IČ: 489 06 719, jako prodávajícím, na dodávku dopravního vozidla pro 
zásahovou jednotku SDH Přerov I – Město.
Cena za plnění bude činit 1 429 000,- Kč bez DPH, tj. 1 714 800,-  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 a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

Při hlasování bylo pro 10.  Primátor Ing. Lajtoch je nepřítomen a nehlasuje.

1816/46/9/2012 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ – schválení 
vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ uchazeče COLAS CZ, a.s., se sídlem 
Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČ: 261 77 005, pro nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na stavební práce veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – 9. etapa“, která byla předložena od společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na 
bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 608 38 744,

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností STRABAG a.s., se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 608 38 744,  
jako zhotovitelem, na stavební práce veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – 9. etapa“.

Cena za plnění bude činit 4 799 892,- Kč bez DPH, tj. 5 759 870,40  Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

Při hlasování bylo pro 10.  Primátor Ing. Lajtoch je nepřítomen a nehlasuje.
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1817/46/9/2012 „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“ 
– schválení vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na dodávku: veřejná zakázka „Městský dům (revitalizace): Městské 
informační centrum - interiéry“, která byla předložena od společnosti INTER PRO CZ s.r.o., 
se sídlem Velkomoravská 3891, Hodonín, PSČ 695 01 , IČ: 255 32 987,

2. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a společností 
INTER PRO CZ s.r.o., se sídlem Velkomoravská 3891, Hodonín, PSČ 695 01, IČ: 255 32 987, 
jako prodávajícím, na dodávku všech plnění souvisejících s dodávkou a instalací interiérového 
vybavení pro nové Městské informační centrum (MIC) Kulturních a informačních služeb 
města Přerova (KIS).

Cena za plnění bude činit 604 788,- Kč bez DPH, tj. 725 746,- Kč vč. DPH.

3. konstatuje, že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti dnem uplynutí lhůty pro podání 
námitek.

Při hlasování bylo pro 10.  Primátor Ing. Lajtoch je nepřítomen a nehlasuje.

1818/46/9/2012 „Projekt optimalizace městské autobusové dopravy (MAD) a další 
služby spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele MAD 
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023“ – schválení 
vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Projekt optimalizace městské autobusové dopravy (MAD) a další služby spojené s přípravou 
výběrového řízení na provozovatele MAD ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023“ 
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, tyto 
nabídky/uchazeče:

Nabídku č.2., uchazeče NDCON s.r.o., IČ: 649 39 511
Nabídku č.4., uchazeče AUDIS s.r.o., IČ: 274 81 476
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Nabídku č.7., uchazeče UDIMO spol. s r.o., IČ: 447 40 069

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na služby veřejné zakázky „Projekt optimalizace městské autobusové 
dopravy (MAD) a další služby spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele MAD 
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023“, která byla předložena od společnosti UDI 
MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava, PSČ 702 00 , IČ: 258 93 
076,

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a společností 
UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava, PSČ 702 00 , IČ: 258 
93 076, jako prodávajícím, na dodávku služeb: zpracování a) Projektu optimalizace provozu 
městské autobusové dopravy (dále MAD) ve statutárním městě Přerově jehož součástí bude      
i dodávka interaktivního vizualizovaného dopravního modelu hromadné dopravy města 
Přerova a zpracování b) Ekonomického modelu provozu MAD ve statutárním městě Přerově     
a ekonomického modelu (vzorec) výpočtu ceny dopravního výkonu na celou dobu plnění 
zakázky, se zohledněním předpokládaných změn cen (PHM), inflace a změn dopravního 
výkonu

Cena za plnění bude činit 275 000,- Kč bez DPH, tj. 330.000,-  Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti dnem uplynutí lhůty pro podání 
námitek.

Při hlasování bylo 9 pro.   Ing. Lajtoch a pan Zácha jsou nepřítomni a nehlasují.

1819/46/9/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr. 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, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního 
předpisu č. 12/2012 a vnitřního předpisu 24/2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 9 pro.   Ing. Lajtoch a pan Zácha jsou nepřítomni a nehlasují.

1820/46/9/2012 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání

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 Dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, 
Schweitzerova 91, a statutárním městem Přerovem, jejímž předmětem je poskytování plánované 
pomoci Městskou policií Přerov a stanovení dalších podrobností při poskytování plánované pomoci    
na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou            
a bezplatně.

Při hlasování bylo 10 pro.  Mgr. Kulíšek je nepřítomen a nehlasuje.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Ivana Bezroučková ve 13.44 hodin.

1821/46/9/2012 Bezplatné přenosné jízdenky k přepravě rodinných příslušníků 
zaměstnanců Dopravní a logistické společnosti s.r.o. v autobusech 
městské autobusové dopravy Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit, aby Dopravní a logistická společnost 
s.r.o. každému svému zaměstnanci vydala 1 bezplatnou přenosnou jízdenku, která by rodinným 
příslušníkům zaměstnanců umožnila v autobusech městské autobusové dopravy Přerov bezplatnou 
přepravu.

VARIANTA   II.:
neschvaluje a nedoporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit, aby Dopravní a logistická 
společnost s.r.o. každému svému zaměstnanci vydala 1 bezplatnou přenosnou jízdenku, která by 
rodinným příslušníkům zaměstnanců umožnila v autobusech městské autobusové dopravy Přerov 
bezplatnou přepravu.

NOVÉ  ZNĚNÍ  USNESENÍ:
neschvaluje, aby Dopravní a logistická společnost s.r.o. každému svému zaměstnanci vydala 1 
bezplatnou přenosnou jízdenku, která by rodinným příslušníkům zaměstnanců umožnila v autobusech 
městské autobusové dopravy Přerov bezplatnou přepravu.

Na základě diskuse bylo navrženo nové znění usnesení (viz. výše).
Hlasování o novém usnesení (neschvaluje, aby Dopravní a logistická společnost s.r.o. každému 
svému zaměstnanci vydala 1 bezplatnou přenosnou jízdenku, která by rodinným příslušníkům 
zaměstnanců umožnila v autobusech městské autobusové dopravy Přerov bezplatnou přepravu):   Při 
hlasování bylo 8 pro, 2 se zdrželi.   Ing. Dostal je nepřítomen a nehlasuje.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Bezroučková ve 13.48 hodin.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná ve 13.49 hodin.

1822/46/9/2012 Jednací řád Rady města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání vydává Jednací řád Rady města Přerova ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1823/46/9/2012 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Jednací řád Zastupitelstva města Přerova dle 
přílohy 1 důvodové zprávy.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Jednací řád Zastupitelstva města Přerova dle 
přílohy 2 důvodové zprávy.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1824/46/9/2012 Změna zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk

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 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk, Blahoslavova 71/2, 750 00 Přerov         
I-Město, IČ 278 03 201, takto: 

původní znění článku

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
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Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 10% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků. 

se nahrazuje novým zněním

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 25% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků.
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi 

zajistit pořízení změny zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov Cuijk, Blahoslavova 
71/2, 750 02 Přerov I-Město ve formě notářského zápisu a jeho vložení do nadačního rejstříku.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1825/46/9/2012 Změna části usnesení v souvislosti se změnou názvu  subjektu - TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611

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 změnit část usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 369/9/5/2011 ze dne 12. prosince 2011 tak, že se text:

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012,

nahrazuje textem 

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 3364/55, 750 02  Přerov,  na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1826/46/9/2012 Zahraniční pracovní cesty - Bardejov, Kedzierzyn-Kozle

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení               
Ing. Jiří Lajtoch, Bc. Václav Zatloukal, Irena Přivřelová, Marcela Špilerová, s řidičem, která 
se uskuteční   ve dnech 23.-25.srpna  2012 při příležitosti městských slavností v Bardejově 
(Slovensko),
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2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení            
Mgr. Dušan Hluzín, Michal Zácha, DiS.,  s řidičem, která se uskuteční ve dnech 14. - 16. září 
2012 při příležitosti městských slavností v Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

Primátor Ing. Lajtoch sdělil, že zahraniční pracovní cesty do Bardějova se nemůže zúčastnit.              
Do delegace bude doplněna paní Marcela Špilerová.
Hlasování o upraveném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

1827/46/9/2012 Smlouva s partnerským městem Kedzierzyn-Kozle

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 prodloužit platnost 
smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Přerov a městem Kedzierzyn-Kozle, a to do 
21.9.2017.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byly přizvané Mgr. Martina Švestková a paní Oldřiška Sedláčková   
ve 14.31 hodin.

1828/46/9/2012 Parkovací karty

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o využití 39 kusů přenosných parkovacích karet Dlouhodobých 
parkovacích lístků ročních na rok 2012 ev. č. R 0001 až R 0034, R 0036 – R 0039 a R 0042 
pro potřeby statutárního města Přerova a členy jeho orgánů dle důvodové zprávy,

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem             
a Nadačním fondem Přerovského jazzového festivalu, se sídlem Přerov I-Město, 
Kratochvílova 1, IČ 49558005, jako obdarovaným, o darování 1 kusu přenosné parkovací 
karty –  Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev. číslo R 0045,

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-
Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako obdarovaným, o darování  2 kusů přenosné 
parkovací karty –  Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev. číslo R 0041, R 0050,

4. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
Pavlem Procházkou, místo podnikání Přerov I-Město, Svornosti 259/10, IČ: 645 96 656, jako 
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obdarovaným, o darování 1 kusu přenosné parkovací karty –  Dlouhodobý parkovací lístek 
roční, na rok 2012, ev. číslo R 0040,

5. bere na vědomí oznámení Ing. Jiřího Lajtocha, Mgr. Josefa Kulíška, Mgr. Dušana Hluzína a 
Michala Záchy, DiS. o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů k podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova  v záležitosti 
darovacích smluv  dle bodu 6 až 9 tohoto usnesení,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako dárcem a Ing. Jiřím Lajtochem, jako obdarovaným, o 
darování 8 kusů přenosné parkovací karty – Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, 
ev.č. R 0046 až R 0049, R 0052 až R 0055, dle důvodové zprávy,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako dárcem a Mgr. Josefem Kulíškem,  jako obdarovaným, o 
darování 5 kusů přenosné parkovací karty – Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, 
ev.č. R 0056 až R 0060,  dle důvodové zprávy,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako dárcem a Mgr. Dušanem Hluzínem,  jako obdarovaným, o 
darování 5 kusů přenosné parkovací karty – Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, 
ev.č. R 0061 až R 0065, dle důvodové zprávy,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako dárcem a Michalem Záchou, DiS.,  jako obdarovaným, o 
darování 5 kusů přenosné parkovací karty – Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, 
ev.č. R 0066 až R 0070,  dle důvodové zprávy.

Hlasování o bodu 1) usnesení:    při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 2) usnesení:    při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 3) usnesení:   při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 4) usnesení:    při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 5) usnesení:    při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
Hlasování o bodu 6) usnesení:    při hlasování bylo 10 pro, Ing. Lajtoch nehlasuje.
Hlasování o bodu 7) usnesení:    při hlasování bylo 10 pro, Mgr. Kulíšek nehlasuje.
Hlasování o bodu 8) usnesení:    při hlasování bylo 10 pro, Mgr. Hluzín nehlasuje.
Hlasování o bodu 9) usnesení:    při hlasování bylo 10 pro, pan Zácha DiS.  nehlasuje.

Z jednání Rady města Přerova odešly Mgr. Švestková a paní Sedláčková ve 14.52 hodin.

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

Ing. Novotná:

 Přesvědč dospělé, aby darovali krev. S tímto heslem startuje kampaň Nemocnice Přerov       
a Statutárního města Přerova. Jejím cílem je přilákat na transfuzní stanici více takzvaných 
prvodárců krve, protože jejich počet klesl oproti loňskému roku. 
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Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 15.00 hodin.

Bc. Zatloukal:

 Návrh na pojmenování zimního stadionu „MEO ARÉNA“

Ing. Lajtoch:

Rada města Přerova ukládá tajemníkovi MMPr  Ing. Jiřímu Bakalíkovi zabezpečit související 
právní záležitosti k realizaci přejmenování zimního stadionu.

Termín:  4.9.2012

Ing. Dostal:

 Informace z pracovní skupiny, která se zabývá vybudováním zastávky v Dluhonicích                
a cyklistickou stezkou pod železniční tratí v Předmostí

 Opakovaná žádost o rozšíření OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství o lokalitu v Předmostí.

11.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 46. schůzi Rady města Přerova dne 22. srpna 2012 v 15.15 hodin.

V Přerově dne 28. srpna 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                           Michal Zácha, DiS.
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova
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