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 USNESENÍ z 52. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2012

2012/52/1/2012 Program 52. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 
2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 52. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2012

2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze Rady města 
Přerova

2013/52/3/2012 Informace o použití zdrojů z loterií

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí informaci o použití zdrojů z loterií.

2014/52/3/2012 Rozpočtové opatření č. 17

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

2015/52/3/2012 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek

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

2016/52/3/2012 Rozpočtové opatření č. 17 – dodatek č. 2

Rada města Přerova po projednání:

 schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

13 325,5 - 570,0 12 755,5

2212 520  Silnice 5 568,7 + 570,0 6 138,7
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2017/52/3/2012 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 5 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, dodatku č. 3 ze dne 17.2.2010 a dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3412 242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

3639 530  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

9 325,5 + 4 000,0 13 325,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

2018/52/3/2012 Rating statutárního města Přerova za rok 2012

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr provedení ratingu statutárního města Přerova        
za rok 2012.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2019/52/3/2012 Smlouva o přezkoumání hospodaření

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za rok 2012 mezi Statutárním městem Přerov a firmou H audit, s.r.o.,  Sokolská 
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třída 966/22, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25357336 (DIČ CZ25357336). Cena                 
za uvedené služby činí 70.000,-- Kč plus příslušná sazba DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou   
do 30. 4. 2013.

2020/52/3/2012 Kontokorentní úvěr

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících 
podmínek: 
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a.,
• určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2013,
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2013,
• poskytnut bez zajištění.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

2021/52/3/2012 Podmínky výběrového řízení pro rok 2013

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky 
výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu     
v roce 2013 takto:

1. žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací               
a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány v termínu         
od 14.1.2013 - 18.2.2013,

2. místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 
750 11  Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 - Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

2022/52/3/2012 Obecně závazná vyhláška č. .../2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č..../2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012
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2023/52/3/2012 Obecně závazná vyhláška č...../2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č…./2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

2024/52/3/2012 Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov o.s., Tělocvičná 
jednota Sokol Přerov, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

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 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,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova poskytnutí dotace ve výši 200 000,-- 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 náklady 
spojené s rekonstrukcí elektrického parku v Loutkovém divadle v roce 2012/2013,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova poskytnutí dotace ve výši 10 000,-- Kč              
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 35,  na náklady spojené s dofinancováním nástěnných kalendářů v roce 2012.

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230  Odvod z výherních hracích
 přístrojů

21 008,5 + 268,1 21 276,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

41,9 - 41,9 0,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 147,0 + 300,0 1 447,0

4345 110  Centra sociálně rehabilitačních
 služeb

0,0 + 10,0 10,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory
 a grantový program

46 960,6 + 268,1 47 228,7

2025/52/4/2012 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2013:

příjmy  698 212 900 Kč
výdaje  691 100 900 Kč
financování      7 112 000 Kč
  (dle příloh č. 1 a 2)

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2015 
uvedený v příloze č. 3,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 
výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na sociálně – právní ochranu dětí jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2013 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2013 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu svého usnesení                         
č. 132/5/6/2011, schváleného na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.04.2011, a to 
tak, že bod 5. usnesení nově zní:

„schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v celkové výši 3 000 000 Kč a jejich transfer do rozpočtu města na opravy       
a modernizace bytového fondu (IPRM)“,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 
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 v roce 2013,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000 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 a provoz fotbalového travnatého hřiště na parcele p. č. 62/1 a fotbalových šaten            
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v objektu občanské vybavenosti č. p. 215 na parcele p. č. 61, vše v k. ú. Kozlovice u Přerova 
v roce 2013,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 070 000 
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 a provoz:
a)   na ulici Sokolská 

 dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 6724/1, 6724/4, 
 šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 4293/4,
 šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č. p. 734 na parcele p. č. 4306/30, 4306/31 

a 4306/32,
b)    na ulici Alšova

  dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 5307/2,
  šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 5307/105      

a 5307/334, vše v k. ú. Přerov v roce 2013,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Přerovský volejbalový klub o. s., IČ 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
sportovní činnost v roce 2013,

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400 000 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 v roce 2013,

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000 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 v roce 2013,

12. 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 
AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, IČ 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na 
provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p. č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 
577, p. č. st. 823, p. č. st. 824, objektu č. e. 140 na parcele p. č. st. 823 a objektu č. e. 141 na 
parcele p. č. st. 824, vše v k. ú. Předmostí v roce 2013,

13. 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 Přerov, IČ 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz haly 
stolního tenisu v občanské vybavenosti č. p. 584 na parcele p. č. 5307/101 a 5307/441, vše       
v    k. ú. Přerov v roce 2013,

14. 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 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz 
sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2013,

15. 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 
Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se sídlem Přerov XII-Žeravice, U stadionu 214/7, na 
provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v 
roce 2013,
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16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 170 000 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 provoz:
 kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4,
 loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
 atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p. č. 6724/1, 4306/10,

4306/11 a 4306/12,
 fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p. č. 6724/1,
 dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez

č. p./č. e. na parcele p. č. 2656/3,
      vše v k.ú. Přerov v roce 2013.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, 
teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz 
odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2013,

17. 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 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 
71/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s recipročním zájezdem občanů z Cuijku do Přerova      
v roce 2013,

18. 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 TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na náklady 
spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2013,

19. 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 
Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady 
spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí v roce 2013,

20. 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 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ 49558048, se sídlem Přerov III-Lověšice, 
Družstevní 235/39, na činnost v roce 2013,

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
IMIT s. r. o., IČ 62360540, se sídlem Radslavice 315, na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě 
pro obyvatele města uskutečněné v roce 2013,

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXX. Československého jazzového 
festivalu v roce 2013,

23. 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 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost 
Loutkového divadla v roce 2013,
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24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, 
provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Přerově v roce 2013,

25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Centrum setkávání, o. s., IČ 49558200, se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na 
provoz organizace v roce 2013,

26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na provoz 
ubytovny pro bezdomovce, zdravotně výchovné, sociální a humanitární činnosti v roce 2013,

27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 673 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz 
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské poradny, provoz a činnost setkávání 
seniorů SPOLU, provoz a činnost romského komunitního centra Žížalka, romského 
komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce a provoz Dětského šatníku, na rok 2013,

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 104 000 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 program 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa), na provoz sociálně 
terapeutické dílny, sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, integrovanou 
zájmovou činnost v roce 2013,

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 246 000 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 Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, na provoz a činnost organizace a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2013,

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Jsme tady, o. s., IČ 28553187, se sídlem Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na činnost, 
provozní a mzdové náklady organizace v roce 2013,

31. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na 
provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově v roce 2013,

32. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., IČ 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7,     
na provoz Záchranné stanice pro handicapované živočichy, poradenskou a osvětovou činnost    
v roce 2013,
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Body 6-32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2013.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, RNDr. P. JULIŠ

Termín: 31.8.2013

33. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ 
z 16.04.2007: „Pro rok 2013 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na 
území města vyčleňuje částka 150 000 Kč“,

34. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova“                 
z 19.10.2005: „Pro rok 2013 se pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 000 Kč,

35. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku 
ve výši 7 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem 
Schweitzerova 91, Olomouc na provoz systému AMDS pro účely vyrozumívání členů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město, prostřednictvím systému automatického 
telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení požárního poplachu jednotky           
a svolání členů krizového štábu,

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 31.8.2013

36. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí provozního příspěvku 
Regionálnímu letišti Přerov, a. s., pro rok 2013 v celkové výši 2 000 000 Kč a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti 
Regionální letiště Přerov, a. s., pro rok 2013 v celkové výši 2 000 000 Kč mezi statutárním 
městem Přerovem, jako poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov, a. s., se sídlem 
Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, jako příjemcem,

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.8.2013

37. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci přímých podpor pro rok 2013       
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé podpory.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 31.8.2013

2026/52/5/2012 Grantový program na rok 2013 - vyhlášení

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Grantový program pro rok 2013 dle 
přiložených zásad,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předkládání žádostí                 
o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového programu pro rok 2013. Termín pro 
podávání žádostí o finanční podporu je 6. února 2013 na adresy uvedené v důvodové zprávě.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2012

2027/52/6/2012 Cyklistická doprava

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje pracovní skupinu cyklistické dopravy v Přerově ve složení:
Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Michaela Rakovská
Bc. Lenka Chalupová
Ing. Jan Široký
Ing. Petr Šenk
Ing. Pavel Gala
Ing. František Zlámal

organizační pracovnice: Markéta Bartoníková

2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi navrhnout funkci koordinátora rozvoje 
cyklistické dopravy ve městě Přerově.

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK

Termín: 19.12.2012

2028/52/6/2012 Vypracování dokumentací na rekonstrukci komunikací a zpevněných 
ploch Jižní čtvrť I, II. etapa v rámci IPRM Přerov -Jih - schválení 
dodatku smlouvy o dílo

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo a smlouvy 
mandátní se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. , IČ 427 67 377  se sídlem 
Masarykovo nám 5/5, 702 00 Ostrava 1, na vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Veřejná 
prostranství - PD rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, Jižní čtvrť I, II. etapa". Předmětem 
dodatku je změna termínu předání stavebního povolení do 28.02.2013.

2029/52/6/2012 Pracovní skupina pro regeneraci budovy Městského domu a přilehlé 
budovy na nám. T. G. Masaryka 8

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí odstoupení Ing. Tomáše Grapla z pracovní skupiny pro regeneraci budovy 
Městského domu a přilehlé budovy na nám. T. G. Masaryka 8.
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2. odvolává Rudolfa Neulse z funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci budovy Městského 
domu, Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na Nám. T. G. Masaryka 8, jmenuje jejím členem 
Mgr. Jaroslava Macíčka.

2030/52/6/2012 Městská knihovna v Přerově

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova doporučit Radě 
města Přerova rozhodnout o umístění Městské knihovny do vhodných nebytových prostor                   
ve vlastnictví jiné osoby na základě nájemní smlouvy.

2031/52/6/2012 Změna č. 4 ÚPnSÚ Želatovice

Rada města Přerova po projednání souhlasí s pořízením a financováním změny č. 4 Územního plánu  
sídelního útvaru Želatovice ve výši 36 000,- Kč (včetně DPH) podle důvodové zprávy.

2032/52/7/2012 „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově “ -  
schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce třídící linky separovaného 
odpadu v Přerově“, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. RESTA s.r.o.
Přerov I, Město, Kojetínská 3120/75, PSČ 750 02

146 16 807

2. T E R I E R , s.r.o.
Chrastava, Frýdlantská 160, PSČ 463 31 445 65 488

3. Bluetech s.r.o.
Pacov, Žižkova 596, PSČ 395 01

490 62 557

4. ODES, s.r.o
Jaroměř, Rybalkova 543, okres Náchod, PSČ 551 01

481 68 378

5. VARIO VILA s.r.o.
Uničov, Šumperská 1350, PSČ 783 91
Poštovní adresa: Jižní 375, 784 01 Červenka

258 60 925

6. JOSKA servis s.r.o.
Hradec Králové 7, Velká 10/40, PSČ 503 41 

259 49 675

7. LFM - servis s.r.o.
Praha 5, Suchý Vršek 2099/49, PSČ 158 00 267 20 671

8. EPA a.s.
Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ 190 11 452 74 347
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9. MAGSY, s.r.o.
Zlín, Prštné 523, PSČ 760 01 262 30 224

10. D A S   spol. s r. o.
Frýdek - Místek, Nádražní 2293, PSČ 738 01

428 68 696

11. TESAKO CZ s.r.o.
Nové Město nad Metují, Komenského 394, PSČ 549 01

259 79 752

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Jaroslav Čermák Komise ROZ
člen

Bc. Bohdana Kalincová Úsek ZAK Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek ZAK

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Michal Zácha, DiS. náměstek primátora

Ing. Miroslava 
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního 
úseku

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

Ing. Dan Hos Komise ROZ
člen

RnDr. Emil Krestýn Komise ROZ
člen

Ing. Josef Horák INEXprojekt s.r.o.
projektant

Ing. Jakub Burý INEXprojekt s.r.o.
projektant

MVDr. Jiří Skyva St. město Přerov
Člen ZM

PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ
člen

2033/52/7/2012 „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle“ – schválení uzavření 
mandátní smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako mandantem a společností ZVZ Konzult s.r.o., se sídlem Příční 861/4, 750 02 Přerov,      
IČ: 294 48 140, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zajištění přípravy a průběhu  veřejné 
zakázky na stavební práce „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle“ dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena za plnění bude činit 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 000,00 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1.

2034/52/7/2012 „Oprava severních ploch fasád objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ -
schválení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Oprava severních ploch fasád objektů ZŠ 
Za Mlýnem 1 v Přerově“  v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. ASH PROFI, s.r.o.
    K Moštěnici 265/8a, Přerov VI - Újezdec, 750 02 Přerov 268 00 420

2. LIKOSTAV spol. s r.o.
    Přerov, Žerotínovo náměstí 163/12, PSČ 750 02 278 34 280

3. PROFISTAV PŘEROV a.s.
    Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02 253 95 653

4. Středomoravské stavby s.r.o.
    Přerov, Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02 496 89 053

5. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
    Kojetín, Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 752 01 258 96 873

6. MANAG, a.s.
    Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01 479 06 898

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

2035/52/8/2012 Záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor v 
objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2      
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 25, č. 26 a č. 27 o celkové výměře 58,2 m2.

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. 25, č. 26 a č. 27 o celkové výměře 58,2 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským  sdružením Agentura 4U, se sídlem 
Přerov I – Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen 
na dobu určitou, 29 dnů. Výše nájemného bude činit 925,-Kč (bez DPH). Účelem nájmu bude 
využití prostoru pro provozování odborného sociálního poradenství a pro provozování 
pracovní rehabilitace, osob znevýhodněných na trhu práce v oblastech – servis IT technologií 
a demontáž PC komponent. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2012
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2036/52/8/2012 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod  
části pozemku  p.č.  5453/1, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 jako 
pozemek p.č. 5453/10, ost. plocha, o výměře 5 m2   v k.ú.  Přerov.

2037/52/8/2012 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku  p.č. 313/6  v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  -
úplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec            
u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 59797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní 
plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,    
IČ 59797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova.

2038/52/8/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1, p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova -úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
pozemku  p.č.  77,  o výměře  2341 m2, p.č. 78, o výměře  4405 m2, p.č. 80/1, o výměře  8114 m2, p.č. 
80/2, o výměře 1915 m2, p.č. 80/3, o výměře 658 m2   vše v k.ú. Svrčov.

2039/52/8/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 2790/1, ost. plocha, o výměře 74 m2 v k.ú.  Přerov.

2040/52/8/2012 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směna části pozemku 
p.č. 37 ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemek p.č. 37/6, ost. 
plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Přerov za části  pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle 
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geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemky p.č.  40/10 ost. plocha, o výměře 89 m2 a p.č. 
40/11, ost. plocha, o výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

2041/52/8/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, 
včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku          
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný 
převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 
7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní 
ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu zákona     
č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007      
v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L.  a L.K., z původního termínu do 21.4.2012         
na nový termín do 30.11.2012.

2042/52/8/2012 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemku p.č. 2790/1, ost.pl., dle geometrického plánu č. 5638-118/2012 označené jako 
díly "a" a "b" o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 
paní K.B.   za kupní cenu ve výši 42.300,- Kč, t.j. 940,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

2043/52/8/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemků p.č. 760 a 937 oba v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/2              
o výměře 371 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-
84/2011 označené novým p.č. 937/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů J.  a D.B.   za kupní cenu ve výši celkem 
61.260,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/3              
o výměře 84 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-
84/2011 označené novým p.č. 937/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví paní M.Č.   za kupní cenu ve výši celkem 16.510,- Kč - cena v 
místě a čase obvyklá.
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/4              
o výměře 94 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-
84/2011 označené novým p.č. 937/7 o výměře 41 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví pana L.H.   za kupní cenu ve výši celkem 21.070,- Kč - cena v 
místě a čase obvyklá.

2044/52/8/2012 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 688, ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Penčičky z  majetku statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů L.  a  J.K.   za kupní cenu 11.000,- Kč - cena v místě        
a čase obvyklá.

2045/52/8/2012 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 2406/2, p.č. 2433/9, p.č. 5198/62, p.č. 5198/63, 
p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č.  5198/66  v  k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod   pozemku  p.č. 2406/2, ostatní plocha, o výměře 54 m2, p.č. 2433/9, ostatní plocha, o výměře 
185 m2 , p.č. 5198/62, ostatní plocha, o výměře 270 m2, p.č. 5198/63, ostatní plocha, o výměře 295 m2, 
p.č. 5198/64, ostatní plocha, o výměře  383 m2,  p.č. 5198/65, ostatní plocha, o výměře 93 m2, p.č. 
5198/66, ostatní plocha, o výměře 239 m2  vše  v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví E.G.  a M.S.   do 
vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu  540 050,- Kč ( tj. 355,53 Kč/m2).

2046/52/8/2012 Dodatek k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Televize Přerov s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne 
8.2.2012 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Televize Přerov s.r.o.,          
IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, jako nájemce na nájem části nebytových prostor       
o celkové výměře 174,97 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov   
I-Město, postavené na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 bude stanovena výše
podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, kterou statutární město Přerov 
jako poskytovatel podpory poskytne společnosti Televize Přerov s.r.o. jako příjemci podpory               
v následujícím účetním období příjemce podpory ve vztahu k datu přidělení podpory (tj. za období      
od 1.1.2013 do 31.12.2013), a to ve výši 102.428,- Kč/rok navýšených o příslušnou sazbu DPH. 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě nabude účinnosti dnem 1.1.2013.

2047/52/8/2012 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky č. 424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov + záměr StMPr
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
5.3.2012 na nebytovou jednotku č. 424/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 
424, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov, 
(Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Zdeňkou Novákovou, místem podnikání Přerov II - Předmostí, Pod 
skalkou 89/2, IČ 7387452, jako nájemcem, ke dni 31.12.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové jednotky č. 424/102, jiný 
nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město,  
na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2  a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem této jednotky 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 Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 240,-Kč (cena vč.DPH).

2048/52/8/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 124/102 v objektu bytový dům č.p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
2.6.2010, ve znění dodatku č. 1,  na nebytovou jednotku č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov 
(galerie Kratochvílova 22) o celkové výměře 84,7 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Zdenkou Janáčkovou, místem podnikání Přerov I-Město, U tenisu 867/3,                 
IČ 48825140, jako nájemcem. 
Dodatek č. 2  upravuje výši nájemného. Původní výše nájemného – 84.700,-Kč/rok, tj. 1.000,-
Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení) se změní  na novou výši nájemného – 61.335,-Kč/rok,    
tj. 750,-Kč/m2/roku hlavních místností a  600,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09), s účinností 
od 1.12.2012.  Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2049/52/8/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský 
dům, Kratochvílova 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 7.6.2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20.12.2008 a č. 2 ze dne 6.4.2009,      
na objekt bydlení č.p. 148, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136, pozemek p.č. 
136, zast.pl. a nádvoří, o výměře 1.464 m2,  v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1) uzavřené 
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mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem 
Radslavice 315, IČ 62360540, jako nájemcem, ke dni 31.12.2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

2050/52/8/2012 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektech v místních částech užívaných 
Městskou knihovnou v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8  ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
31.1.2002, ve znění dodatků č. 1 až č. 7,  na část nebytových prostor:
1.  v objektu občanského vybavení č.p.76, příslušného k části obce Přerov IV- Kozlovice, 

Grymovská 47,  na pozemku p.č. 57,  v  k.ú. Kozlovice u Přerova, o výměře 20 m2,  
2. v objektu občanského vybavení č.p.100, příslušného k části obce Přerov XII- Žeravice, Na 

návsi 40, na pozemku p.č. 7, v  k.ú. Žeravice, o výměře 32 m2,
3. v objektu občanského vybavení č.p.32, příslušného k části obce Přerov VII- Čekyně,  Na 

Červenici 2, na pozemku p.č. 11, v  k.ú. Čekyně, o výměře 28 m2,
4. v objektu rodinný dům č.p.44, příslušného k části obce Přerov IX- Lýsky, U silnice 18,  na 

pozemku p.č. 1 v  k.ú. Lýsky, o výměře 34,5 m2,
5. v objektu občanského vybavení č.p.69, příslušného k části obce Přerov VIII- Henčlov, 

Zakladatelů 9,  na pozemku p.č. 165, v  k.ú. Henčlov, o výměře 80,82 m2,

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městská 
knihovna v Přerově,  se sídlem  Přerov I-  Město, Žerotínovo nám. 36, IČ 70887616, jako 
výpůjčitelem.  

Dodatek č. 8 bude upravovat výši nákladů za plynové vytápění. Původní celková výše nákladů            
za plynové vytápění ve výši 17.200,-Kč/rok se změní na novou výši 33.400,- Kč/rok, a to následovně:
1.  v objektu občanského vybavení č.p.76, příslušného k části obce Přerov IV- Kozlovice, 

Grymovská 47,  na pozemku p.č. 57,  v  k.ú. Kozlovice u Přerova, ve výši 6.800,-Kč/rok,
2. v objektu občanského vybavení č.p.100, příslušného k části obce Přerov XII- Žeravice, Na 

návsi 40, na pozemku p.č. 7, v  k.ú. Žeravice, ve výši 6.400,-Kč/rok,
3. v objektu občanského vybavení č.p.32, příslušného k části obce Přerov VII- Čekyně,  Na 

Červenici 2, na pozemku p.č. 11, v  k.ú. Čekyně, ve výši 5.600,-Kč/rok, 
4. v objektu rodinný dům č.p.44, příslušného k části obce Přerov IX- Lýsky, U silnice 18,  na 

pozemku p.č. 1 v  k.ú. Lýsky, ve výši 6.800,-Kč/rok, 
5. v objektu občanského vybavení č.p.69, příslušného k části obce Přerov VIII- Henčlov, 

Zakladatelů 9,  na pozemku p.č. 165, v  k.ú. Henčlov, ve výši 7.800,-Kč/rok, 

s účinností od 1.1.2013.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2051/52/8/2012 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu – vodovodní řad včetně ochranného pásma a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby vodovodního řadu, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži 
pozemků p.č. 3063/9, p.č. 3091/1, p.č. 3158/14, p.č. 3158/21, p.č. 3158/22, vše ost. plocha, vše 
v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem  
Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada            
za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH.
       Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., se sídlem  Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, 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: 31.1.2013

2.1. ruší své usnesení č.usnesení 1463/37/6/2012 z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 
25.4.2012.

2.2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup     
a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku p.č. 
540, v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 
3314/38 , 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada            
za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene.
        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, SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene       
a panem D.T., jako investorem. Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene uděluje budoucí povinný investorovi a jím pověřeným  osobám  právo provést 
stavbu plynárenského zařízení v rámci stavby "Stavební úprava RD, Tylova 7/232, parc.č. 243, 
parc.č. 540, Přerov Předmostí",  včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů na budoucím povinném pozemku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení 
před stavebním úřadem pro stavbu plynárenského zařízení. Budoucí povinný se pro případ 
převodu vlastnického práva k budoucímu povinnému pozemku  na třetí osobu před uzavřením  
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budoucí smlouvy zavazuje převést za souhlasu budoucího oprávněného na tuto osobu 
současně i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, případně zajistit uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím 
oprávněným a právním nástupcem budoucího povinného. V opačném případě vzniká 
budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností z této 
smlouvy vyplývajících.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do jednoho roku ode dne 
doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení budoucímu povinnému. Budoucí 
oprávněný zajistí  a prokazatelně doručí  budoucímu  povinnému geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích 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, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy                
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene 
jdou za investorem.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2052/52/8/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský 
dům, Kratochvílova 1) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) o výměře 40,92 m2  (situovaných v 1.NP)  do podnájmu  příspěvkové organizaci 
Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I – Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, 
když nájemcem nemovitostí je společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Radslavice 315, IČ 
62360540. Účelem podnájmu bude provozování městského informačního centra. Podnájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, od 1.12.2012 do doby platnosti nájemní smlouvy uzavřené se 
statutárním městem Přerov a společností IMIT s.r.o..

2053/52/8/2012 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 
předměty uvedené v příloze umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem.  Smlouva             
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2013 do 31.12.2013. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí Zámku Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012
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2054/52/9/2012 Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu                      
k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem 
Přerovem

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Koncepci 
v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným 
statutárním městem Přerovem“. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

2055/52/9/2012 Koncepce školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení 
školního stravování zřizovaná statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Koncepci 
školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení školního stravování zřizovaná statutárním 
městem Přerovem“. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

2056/52/9/2012 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra 
Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola 
zaměřená  na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“. Znění návrhu 
koncepce je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit harmonogram opatření směřujících     
k zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových 
dovedností žáků a záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady učitele 
tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě pro období 2/2013 – 8/2018 a správce a uklízeče haly v rozsahu 
uvedeném  v důvodové zprávě pro období 9/2013 – 8/2018.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Mgr. Petr Vojáček

Termín: 31.8.2013

2057/52/9/2012 Školní jídelna Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní jídelny

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity u příspěvkové organizace Školní 
jídelna Přerov, U tenisu 4 na 1150 stravovaných k 01. 01. 2013.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013
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2058/52/9/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – partnerství v projektu

Rada města Přerova po projednání schvaluje partnerství statutárního města Přerova bez finanční 
spoluúčasti na projektu Základní školy Přerov, Želatovská 8 s názvem „Motivační workshopy pro 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“.
Partnerství statutárního města Přerova na projektu „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
propagující technické a přírodovědné obory“ je podmíněno získáním finanční podpory z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování 
kvality ve vzdělávání na realizaci tohoto projektu.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2013

2059/52/9/2012 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a zařízení 
školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 
přidělených uvedeným organizacím na rok 2012 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové organizace,

2. schvaluje použití provozního příspěvku zřizovatele na dokrytí  přiznaných odměn ředitelům 
základních a mateřských škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2012

2060/52/9/2012 Stížnost na ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi panu Mgr. R.Š. ve věci postupu a 
jednání ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2012

2061/52/9/2012 Úprava platu u ředitelů škol  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 12. 2012 úpravu příplatku za vedení 
paní Mgr. Boženě Přidalové, ředitelce Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, paní Mgr. Marii 
Sedláčkové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, panu 
Mgr. Martinu Černému, řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, panu Mgr. Petru Vojáčkovi, 
řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4 dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu 
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2012

2062/52/10/2012 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, (1+2), o ploše 50,21 m² v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1155, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi D.  a   E.G., za nájemné ve výši 
2 123,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, (1+1), o ploše 52,07 m² v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k.ú . Přerov, nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.T., za nájemné ve výši 2 
447,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy    č. 2,  na dobu určitou 1 rok, za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,00 m² v domě č. p. 2521, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/20, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem T.Š., za nájemné ve výši 
2 726,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, (1+1), bytu zvláštního určení zvlášť 
upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob o ploše 47,36 m² v domě č. p. 576, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov,               
U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní M.B., za nájemné ve 
výši 928,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4,  na dobu určitou 1 rok, za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (1+1), bytu zvláštního určení zvlášť 
upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob o ploše 56,82 m² v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť, II/13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), se slečnou M.G., zastoupenou 
zákonným zástupcem, matkou, M.G. za nájemné ve výši 1 094,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
5,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 59, (1+1), o ploše 
52,97 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném      
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s manželi M. a M.P., za nájemné ve výši 1 038,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
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předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 24, (1+1), o ploše 
29,26 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I/25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7) s paní S.H., za nájemné ve výši 573,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 7, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2063/52/10/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (1+1), o ploše 
48,37 m², v domě č. p. 1605, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 918, v k. ú. 
Přerov, Husova, č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní R.H., za nájemné ve výši 
2 046,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu vč. 
záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  kauce ve splátkách.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2064/52/10/2012 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 
751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4 457,- Kč na 
spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 31.12.2012

2065/52/10/2012 Veřejná zakázka "Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova 
pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro 
zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu" - schválení 
zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky a výše nájmu

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávky „ Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele 
Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance 
zadavatele a zajištění provozu bufetu“, v otevřeném řízení s uzavřením nadlimitní rámcové 
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kupní smlouvy s jedním dodavatelem podle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle 
příloh č. 1 a 2.

3. schvaluje nájemné za nájem nemovitého majetku - nebytových prostor objektu Domova  pro  
seniory, č.p.3217, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25  v k.ú. 
Přerov, které je závazně uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to ve výši 
1.000,- Kč/m2/rok za hlavní místnosti a  800,- Kč/m2/rok za vedlejší místnosti kuchyňského 
bloku, 700,- Kč/m2/rok za hlavní místnost a 560,- Kč/m2/rok za vedlejší místnosti bufetu.

4. schvaluje nájemné za nájem movitého majetku - zařízení a vybavení kuchyňského bloku 
objektu Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov, které je závazně uvedeno v 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to ve výši 10 % z jejich pořizovací ceny ročně.

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová  

Termín: 30.11.2012

2066/52/11/2012 Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné 
služby, uzavřené dne 28.4.2004 - ODO

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1602300104            
o závazku veřejné služby, uzavřené dne 28.4.2004 - ODO.

2067/52/11/2012 Veřejná zakázka "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023" – schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky na 
služby „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ včetně odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky,

2. ukládá společnosti Unitender, s.r.o., IČO 25394495, se sídlem Jurečkova 16, 702 00  Ostrava 
2,  v souladu s Mandátní smlouvou č. SML/768/2012, uveřejnit toto předběžné oznámení         
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2068/52/11/2012 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2013 v parku Michalov             
v Přerově

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2013 v parku Michalov v Přerově       
a to v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách sňatků nelze konat sňatky     
na jiných vhodných místech.
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2069/52/11/2012 Veřejná zakázka "Systémová podpora SW produktů společnosti 
ESRI" – schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Systémová 
podpora SW produktů společnosti ESRI“ dle § 23 odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,        
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. zadání veřejné 
zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění

2. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona dle přílohy č. 1

3. schvaluje výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a zadávací dokumentaci dle 
přílohy č. 2 a 3

4. schvaluje jediného vyzvaného zájemce – firmu ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 
- Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749, jako jediného autorizovaného 
distributora softwarových licencí ESRI

5. bere na vědomí že dle § 71 odst.1 zákona není veřejný zadavatel povinen ustanovit komisi 
pro otevírání obálek a úkony související s otevíráním obálek plní zadavatel

6. pověřuje k otevření obálky s nabídkou vyzvaného zájemce zástupce odboru vnitřní správy, 
resp. úseku veřejných zakázek a odd. informačních a komunikačních služeb v tomto složení:

Zástupci zadavatele Organizace Náhradníci  Organizace

Bc. Bohdana Kalincová referent úseku ZAK Mgr. Petr Karola vedoucí odb. VNITŘ

Mgr.Drahomíra
Dučáková

referent úseku ZAK Ing. Jitka Kučerová vedoucí odd.informačních 
a komunikačních služeb

Tomáš Otčenášek referent odd. ICT Ing. Tomáš Saňka referent odd. ICT

7. ustanovuje pro naplnění § 76 zákona komisi pro posouzení nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Michal Zácha, Dis. náměstek primátora

Mgr. Petr Karola vedoucí odb. VNITŘ Bc. Bohdana Kalincová referent úseku ZAK

Ing. Jitka Kučerová vedoucí odd. ICT Mgr. Drahomíra 
Dučáková

referent úseku ZAK

Ing. Tomáš Saňka referent odd. ICT Tomáš Otčenášek referent odd. ICT

Ing. Ján Gocník referent odd. ICT Libor Jílek referent odd. ICT

2070/52/11/2012 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci č.j. 12Co 
335/2012-207 ze dne 25.9.2012 ve věci vydání bezdůvodného obohacení 
žalobkyním RNDr. H.A., CSc., PhDr. L.H., V.L. a  M.H. za užívání 
pozemků tvořících veřejné prostranství

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci č.j. 12Co 
335/2012-207 ze dne 25.9.2012, kterým Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci 
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rozhodl o odvolání statutárního města Přerova proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 
16C 169/2009-186 ve věci vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků tvořících 
veřejné prostranství tak, že napadený rozsudek Okresního soudu v Přerově potvrdil a rozhodl, 
že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

2. neukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr zajistit podání ústavní stížnosti 
proti rozhodnutím uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení prostřednictvím povinného právního 
zastoupení advokátem.

2071/52/11/2012 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2013 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby stanovilo       
ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2013 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených                
v důvodové zprávě.

2072/52/11/2012 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov v souladu s vnitřní 
směrnicí č. 2/10 a paní PhDr. Martě Vanišové odměnu ve smyslu § 224 odst. 2 písmeno a) zákoníku 
práce z důvodu prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod, a to            
v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

2073/52/11/2012 Používání znaku tajemníkem

Rada města Přerova po projednání stanovuje v souladu s §108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,             
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že tajemník Ing. Jiří Bakalík může používat 
při občanském obřadu složení státoobčanského slibu závěsný odznak se státním znakem České 
republiky.

2074/52/11/2012 Pověření k uzavírání sňatků

Rada města Přerova po projednání pověřuje výkonem uzavírání sňatků členy Zastupitelstva města 
Přerova RSDr. Josefa Nekla a  Ladislava Mlčáka. Na základě §108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,       
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pověření členové Zastupitelstva 
města Přerova mohou užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při uzavírání sňatků.

V Přerově dne 20. listopadu 2012
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     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




