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USNESENÍ z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 20. 12. 2012

2075/53/1/2012 Program 53. schůze Rady města Přerova konané dne 20. prosince 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 53. schůze Rady města Přerova konané dne 20. prosince 2012,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 53. schůze Rady města 
Přerova.

2076/53/2/2012 Změna v personálním obsazení - Komise pro cestovní ruch a kulturu, 
Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31.12.2012 z funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu pana 
Lukáše Zahradníka,

2. odvolává s účinností k 31.12.2012 z funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality pana Jiřího Pospíšila,

3. jmenuje s účinností k 1.1. 2013 do funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality Ing. Radka Koněvalíka.

2077/53/3/2012 Rozpočtové opatření č. 18

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

2078/53/3/2012 Rozpočtové opatření č. 18 - dodatek

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.

2079/53/3/2012 Rozpočtové opatření č. 18 – dodatek č. 2

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2322  Přijaté pojistné náhrady 101,9 + 488,9 590,8
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 51X  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

10 250,4 * + 488,9 10 739,3

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

2080/53/4/2012 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí důvodovou zprávu o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí důvodovou zprávu o plnění 
Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje za roky 2011 a 2012.

3. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zveřejnit Zprávu o plnění Strategického 
plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012 na 
oficiálním internetovém prostoru statutárního města Přerova.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 28.2.2013

4. ukládá náměstkovi Mgr. Kulíškovi připravit zadávací podmínky pro tvorbu nového 
strategického plánu pro období 2014 - 2020

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK

Termín: 28.2.2013

2081/53/4/2012 Cyklistická doprava - cyklokoordinátor

Rada města Přerova po projednání pověřuje funkcí koordinátora rozvoje cyklistické dopravy ve městě 
Přerově Mgr. Jiřího Janalíka.

2082/53/4/2012 Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově - dodatek č. 1

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MMPr-
SML/610/2012 (12 149 00) o provedení projektových prací a činností pro akci "Lávka přes řeku 
Bečvu, U Tenisu v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a sdružením 
Pontex / PSP Engineering/Lávka přes Bečvu 2012, zastoupené společností Pontex spol. s r.o. (Pontex 
Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava, doplnění a posun termínů plnění.

2083/53/4/2012 Uzavření  Dodatku č. 182/2012/1 ke Smlouvě  o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2012
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 182/2012/1 ke Smlouvě                   
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012,
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508,    
na projekt "Cyklostezka Osmek", ISPROFOND 5718510055. Dodatek se týká změny a doplnění  
citované smlouvy a to článku 7, písm. A odstavce 17, který nově zní:

„17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu osmi let po ukončení akce, na kterou poskytovatel na 
základě této smlouvy poskytuje finanční prostředky, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného 
užívání třetím subjektům. Současně je příjemce povinen zajistit, aby tento majetek mohl být po 
uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně bezplatně užíván k účelu, ke kterému  je určen.        
Po uvedenou dobu je příjemce rovněž  povinen zajistit pojištění cyklostezky před případnými 
škodami, které by mohly nastat z důvodu umístění cyklostezky v zátopové oblasti. Pojištění musí být 
sjednáno ve výši odpovídající hodnotě stavby, aby bylo zajištěno krytí veškerých nákladů potřebných 
k obnovení stavby v plném rozsahu v případě jejího poškození.“

2084/53/4/2012 "Protipovodňová opatření v Přerově na nábř.Dr.E.Beneše" -
prodloužení termínu plnění 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje prodloužení termínu plnění dle článku III smlouvy       
o dílo , která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov,jako objednatelem , a společností AgPOL 
s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12,779 00,Olomouc, IČ: 285 97 044,jako zhotovitelem,                 
na projekční služby na veřejnou zakázku "Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše".

2085/53/4/2012 „Projektové práce na stavební úpravy – energetická opatření na 
budovách ZŠ B. Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“  - schválení 
výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Projektové práce na stavební úpravy –
energetická opatření na budovách ZŠ B. Němcové 16 a 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. Ing. Petr Volek
    Osmek 479/11, 750 02 Přerov 402 90 158

2. TOP Green CZ, s.r.o.
    Olomouc, Střední novosadská 767/4, PSČ 779 00 286 10 717

3. Michal Pospíšil
    Tučín 148, 751 16 p. Želatovice 659 12 535

4. M&B eProjekce s.r.o.
    Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 294 53 968

5. Tillerová s.r.o.
    Přerov - Přerov I - Město, Kabelíkova 2675/12, PSČ 750 02 278 59 011
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4. pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek.

2086/53/4/2012 Městská knihovna - architektonická studie umístění v budově 
Chemoprojektu

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním a 
zpracováním architektonické studie umístění Městské knihovny do budovy  - stavba občanské 
vybavenosti č.p.1117,příslušné k části obce Přerov I-Město, umístěné na pozemku p.č.2294/2 a 2294/7 
v k.ú.Přerov (Trávník 30, bývalý Chemoprojekt)

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 20.3.2013

2087/53/5/2012 „Oprava sociálního zařízení v Restauraci Michalov v Přerově“ -
schválení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Oprava sociálního zařízení v Restauraci 
Michalov 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 obchodní podmínky dle přílohy č. 
1 až 3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

253 95 653

ZJS - Realizace staveb s.r.o.
Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, 
PSČ 750 02

286 11 942

BJM Přerov s.r.o.
Přerov I - Město, Na Odpoledni č.p. 363/10, PSČ 
750 02

25865021

Zdeněk Horák
Přerov - Přerov I – Město, U tenisu 984/7. PSČ 750 
02

12687146

ASH PROFI, s.r.o.
Přerov  - Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 
PSČ 750 02 

268 00 420

4. pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek.
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2088/53/5/2012 „Oprava komunikace v ulici U Žebračky v Přerově “ -  schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace v ulici U Žebračky 
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. Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava
Tlumačov,  Skály 870, PSČ 763 62 

430 05 560

2. EUROVIA CS, a.s. 
závod Zlín 
Zlín, Louky 330, PSČ 763 02 

452 74 924

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

607 75 530

4. SISKO spol. s r. o.
Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02

471 55 558

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

608 38 744

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. Josef Bittner 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

Michal Zácha, DiS. Náměstek primátora Ing. Dan Hos Komise ROZ
člen

Ing. Jiří Draška Komise ROZ
člen

Ing. Michal  Majer EPROJEKT s.r.o
autorizovaný inženýr -
dopravní stavby

PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ
člen

Ladislav Mlčák Komise ROZ
člen

Ing. Jan Široký PRINTES-ATELIER Ing. Svatava Vrťová PRINTES-ATELIER 
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s.r.o., projektant s.r.o., projektant

Čestmír Hlavinka Zastupitel města Přerova Rašťák Radovan, Mgr. Zastupitel města Přerova

Administrátor 
hodnocení

Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Mgr. Drahomíra 
Dučáková

úsek veřejných zakázek

2089/53/5/2012 „Oprava severních ploch fasád objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ –
schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče EKO-UH,s.r.o. , se sídlem Staré Město, 
Velehradská 1905, PSČ 686 02, IČ: 494 47 653, pro nesplnění základního kvalifikačního 
předpokladu.

2. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče MONEXIN GROUP s.r.o., se sídlem Praha 5 
- Smíchov, Nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ: 241 25 580, kdy uchazeč podal 
nepřijatelnou nabídku

3. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., se 
sídlem Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince 1146, PSČ 751 31, IČ: 
465 77 343, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu a technického předpokladu.

4. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče Rušar zednictví s.r.o., se sídlem Hranice -
Hranice III - Velká 38, PSČ 753 01, IČ: 285 78 554, pro nesplnění základního kvalifikačního 
předpokladu a technického předpokladu.

5. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem Přerov 
VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ: 253 95 653, pro nesplnění základního 
kvalifikačního předpokladu.

6. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby „Oprava severních ploch fasád 
objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“ uchazeče LIKOSTAV spol. s r.o., se sídlem Přerov, 
Žerotínovo náměstí 163/12, PSČ 750 02, IČ: 278 34 280, pro nesplnění základního 
kvalifikačního předpokladu.

7. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku „Oprava 
severních ploch fasád objektů ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“, která byla předložena od 
dodavatele VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 258 78 778.

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 258 78 
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778, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava severních ploch fasád objektů ZŠ Za 
Mlýnem 1 v Přerově“
Cena za plnění bude činit 476 335,- Kč bez DPH, tj. 571 602,- Kč vč. DPH.

2090/53/5/2012 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ –
schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy U Tenisu“ v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), užší řízení

2. schvaluje kvalifikační dokumentaci, výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a 
smlouvu o dílo dle  přílohy č. 1 – 4

3. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 5

4. ustanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek a dle § 59 komisi pro posouzení 
kvalifikace ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

 Jan Juttner  Komise ROZ
 předseda

 Ing. Josef Bittner  Komise ROZ

 Ing. Zdeněk Dostál  Oddělení ITS  Jiří Raba Oddělení ITS 

 Bc. Bohdana Kalincová  Úsek ZAK  Mgr. Drah. Dučáková  Úsek ZAK

5. ustanovuje dle § 74 zákona hodnotící komisi ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

 Ing. Jiří Lajtoch  primátor města  Čestmír Hlavinka  člen rady města

 Michal Zácha, DiS.  náměstek primátora  Mgr. Josef Kulíšek  náměstek primátora

 Mgr. Dušan Hluzín  náměstek primátora  Mgr. Šárka Krákorová -    
Pajůrková

 člneka rady města

 Ing. Tomáš Grapl  PRINTES - ATELIER   
 s.r.o.

 Ing. Jan Široký  PRINTES - ATELIER   
 s.r.o.

 Ing. Jiří Draška  Komise ROZ, člen  Ing. Dan Hos  Komise ROZ, člen

2091/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem 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 záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, o výměře 30,5 m2.



8

2092/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. st. 134, zast. 
plocha a nádvoří,  a dům č.p. 137 na pozemku p.č. st 134 v k.ú. 
Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova -  úplatný převod  pozemku p.č. st. 134, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
112 m2  a domu č.p. 137  příslušný k části obce Přerov III -  Lověšice, na pozemku p.č. st. 134, vše 
v k.ú. Lověšice u Přerova, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2093/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemků  p.č. 4293/1, p.č. 5196/1 a 
p.č. 1873/4 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemků p.č. 4293/1, ost. pl., o výměře 1,2 m2, p.č. 5196/1, ost. pl., o výměře 1,2 m2 a části objektu 
občanské vybavenosti bez č.p., příslušném k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1873/4, 
zast. pl. a nádvoří, o výměře 0,8 m2 vše v k.ú. Přerov za účelem umístění vývěsních skříněk.

2094/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města   Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
části pozemku ve zjednodušené evidenci- původ evidence nemovitostí p.č.1013/10 o celkové výměře 
86 m2, označené dle geometrického plánu č. 279-51/2011  jako pozemek p.č. 1013/15, o výměře 32 
m2, k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova.

2095/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova  - nebytových prostor v budově bez 
č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 4293/17, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor  v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku  p.č. 4293/17, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o  výměře 40,99 m2.

2096/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5381 v k.ú. 
Přerov

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. 
5381, orná půda,  o výměře cca 427 m2,  v k.ú. Přerov.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemku  p.č. 5381, orná půda,  o výměře 1.456 m2,  v k.ú. Přerov.

2097/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/12, p.č. 
5466/55, p.č. 5466/56, vše v k.ú. Přerov

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 – částí pozemků p.č. 
5466/12, orná půda,  o výměře  cca 1.117 m2,  p.č. 5466/55, orná půda,  o výměře cca  470  
m2, p.č. 5466/56, orná půda,  o výměře cca 443 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva                
k pozemkům p.č. 5466/12, orná půda, o výměře 5.582 m2, p.č. 5466/55 orná půda,  o výměře 
2.165 m2, p.č. 5466/56 orná půda,  o výměře 2.049 m2, vše v k.ú. Přerov.

2098/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 519, p.č. 528/7 a p.č. 
528/8 vše v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků 
p.č. 519, ostatní plocha, o výměře cca 79 m2, p.č. 528/7, ostatní plocha, o výměře cca 1141 m2 a p.č. 
528/8, ostatní plocha, o výměře cca 353 m2 vše v k.ú. Předmostí.

2099/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 
283/2, zahrada, o výměře 451 m2 v k.ú. Dluhonice.

2100/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věcí        
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 33/11 v k.ú. 
Předmostí

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
spoluvlastnického podílu o velikosti id ½ k části pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, o výměře cca 45 
m2 v k.ú. Předmostí.

2101/53/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním 
městem Přerovem jako pronajímatelem a M.S., jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.12.2012 
ukončen nájemní vztah za nájem části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, založený nájemní smlouvou 
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uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 21.11.1994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.5.1995, 
dodatku č. 2 ze dne 3.10.1995 a dodatku č. 3 ze dne11.8.2001.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2102/53/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve 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)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku  č. 
641/101, 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 85,92 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem Přerov 
I - Město, Velká Dlážka 336/2, IČ 28618416, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 137.472,-
Kč/rok (bez DPH), tj. 1.600,-Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Nájem bude uzavřen na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.Účelem nájmu bude využití jednotky jako realitní 
kancelář. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2103/53/6/2012 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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší část svého usnesení č. 2035/52/8/2012 ze dne 20.11.2012, a to bod 2 daného usnesení.

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 neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 11.640,-Kč/rok 
(bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). 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: 31.12.2012
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2104/53/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20 - pravá část)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 
29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, na nebytový prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20 -
pravá část) o celkové výměře 23,55 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a sdružením fyzických osob Roman Přecechtěl, bytem Průhonice, U motelu 400, IČ 
60790679 a Lenka Stašová, bytem Přestavlky 31, IČ 73045195, jako nájemcem.
Dodatek č. 7 bude upravovat nájemce. Původní nájemce – sdružení fyzických osob Roman Přecechtěl, 
bytem Průhonice, U motelu 400, IČ 60790679 a Lenka Stašová, bytem Přestavlky 31, IČ 73045195 se 
změní na nového nájemce - Roman Přecechtěl, bytem Průhonice, U motelu 400, IČ 60790679.  Ostatní 
ujednání smlouvy se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2105/53/6/2012  Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním 
městem Přerovem jako pronajímatelem a manželi M. a P.H. jako nájemci, kterou bude ke dni 31. 12. 
2012 ukončen nájemní vztah na nájem části pozem ku p.č. 5042, ost. plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. 
Přerov, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemci  dne 15.5.2008.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2106/53/6/2012 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - stavby 
občanského vybavení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), příslušné k části 
obce Přerov I-Město,  postavené na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, 
včetně movitých věcí tvořících vybavení budovy a výpůjčka nemovité 
věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 740/2      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu o skončení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 21.3.2011 
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a Františkem Kornelem, IČ 
46584994, s místem podnikání Partyzánská 324, Bochoř, jako nájemcem a výpůjčitelem, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 31.10.2011, na jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci do nájmu objekt k 
bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a movité věci uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 usnesení a půjčitel přenechal 
vypůjčiteli do výpůjčky pozemek p.č. 740/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 m2 v k.ú. 
Přerov. Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2012.

Součástí dohody bude prohlášení statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 558 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o uznání dluhu ve výši 795.497,03 Kč, 
odpovídající výši prokazatelně vynaložených nákladů nájemce na rekonstrukci budovy č.p. 1573, které 
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nebudou ke dni 31.12.2012 započteny na úhradu nájemného dle nájemní smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce ze dne 21.3.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.10.2011.

Součástí dohody budou rozvazovací podmínky, při jejichž nesplnění právní následky dohody o 
skončení nájmu a výpůjčky a dohody o uznání dluhu pominou:

a) František Kornel, IČ 46584994, s místem podnikání Partyzánská 324, Bochoř, postoupí nejpozději 
do 31.12.2012 svoji pohledávku za pronajímatelem ve výši 795.497,03 Kč společnosti První KPU 
s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Kojetínská 3036/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

b)  statutární město Přerov jako pronajímatel a půjčitel na straně jedné a společnost První KPU s.r.o., 
IČ 29446635, se sídlem Kojetínská 3036/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemce a vypůjčitel 
na straně druhé uzavřou nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce dle bodu 2. usnesení,

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov 
jako pronajímatelem a půjčitelem a společností První KPU s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Kojetínská 
3036/56, Přerov, jako nájemcem a vypůjčitelem, na jejímž základě pronajímatel přenechá nájemci do 
nájmu objekt k bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a movité věcí uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 usnesení 
a půjčitel přenechá vypůjčiteli do výpůjčky pozemek p.č. 740/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
298 m2 v k.ú. Přerov. Účelem nájmu objektu k bydlení č.p. 1573 je provozování ubytovny, účelem 
nájmu movitých věcí je zajištění provozu ubytovny a účelem výpůjčky pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov je užívání pozemku, který je zastavěn budovou jako předmětem nájemního vztahu, po dobu 
trvání nájemního vztahu k budově. Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností 
od 1.1.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Celkové nájemné bude činit 538.831,70 Kč/rok (tj. 44.902,64 Kč/měsíc), z čehož nájemné za nájem 
objektu k bydlení č.p. 1573 bude činit 522.000,00 Kč/rok (tj. 43.500,00 Kč/měsíc) a nájemné za nájem 
movitých věcí bude činit 16.831,70 Kč/rok (tj. 1.402,64 Kč/měsíc), vše navýšeno o DPH v platné 
sazbě daně. Součástí nájemní smlouvy bude ujednání, že na úhradu nájemného bude nájemci 
započtena pohledávka nájemce za pronajímatelem ve výši 795.497,03 Kč, odpovídající výši 
prokazatelně vynaložených nákladů na rekonstrukci objektu k bydlení č.p. 1573, která bude nájemci 
postoupena před podpisem smlouvy Františkem Kornelem, IČ 46584994, s místem podnikání 
Partyzánská 324, Bochoř, jako předcházejícím nájemcem objektu k bydlení č.p. 1573, a to tak, že: 

a) nájemné za nájem objektu k bydlení č.p. 1573 bude v době od 1.1.2013 do 30.6.2014 činit 1.000,-
Kč/měsíc navýšených o DPH v platné sazbě daně, přičemž celková výše nájemného tak bude činit 
2.402,64 Kč/měsíc navýšených o DPH v platné sazbě daně,

b) nájemné za objekt k bydlení č.p. 1573 bude v době od 1.7.2014 do 31.7.2014 činit  13.002,97 Kč 
navýšených o DPH v platné sazbě daně, přičemž celková výše nájemného tak bude činit 14.405,61 Kč 
navýšených o DPH v platné sazbě daně.

Náklady spojené s užíváním předmětu nájmu (náklady na elektrickou energii, teplo, vodné, stočné a 
srážkovou vodu) budou hrazeny nájemcem samostatně na základě smluv uzavřených s dodavateli 
služeb.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012
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2107/53/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
dvojgaráže bez č.p. /č.ev. na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 22.3.2012 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní A.G. (jako nájemcem). 
Předmětem nájmu jsou  nebytové prostory - dvojgaráž - v budově bez č.p./č.ev., garáž, na 
pozemku p.č. 907/10, zast.pl. a nádvoří, o výměře 51 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Roční nájemné činí 10000,- Kč, t.j. 
196,- Kč/m2, navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je užívání nebytových prostor 
jako garáž.
Nájem bude ukončen dohodou k 31.12.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového prostoru - dvojgaráže -           
v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/10, zast.pl. a nádvoří, o výměře 51 m2 v 
k.ú. Přerov

2108/53/6/2012 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor Plus Přerov, 
o.s, jako vypůjčitelem

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 30.9.2011 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a Tenisovým 
klubem Precolor Plus Přerov, o.s., se sídlem U tenisu 16, 750 02 Přerov, IČ 22826611 jako 
vypůjčitelem na straně druhé.Dodatkem se mění název a sídlo subjektu vypůjčitele na TK 
PRECHEZA Přerov, o.s., se sídlem  Kosmákova 55, 750 02 Přerov. Ostatní ujednání smlouvy             
o výpůjčce se nemění.

2109/53/6/2012 Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku statutárního 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1.1. ruší své usnesení č. 911/20/6/2011 z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25.10.2011.

1.2. 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 pozemků p.č 5055, p.č. 5062, p.č 5057, 
p.č. 1517/2, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 
3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961.
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        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 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Uzavřením smlouvy  o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému  a jím 
pověřeným  osobám  právo provést stavbu plynárenského zařízení "Reko NTL MS Přerov – ul. ČS 
Letců + 1",  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 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, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení.  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 budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

2.1. ruší své usnesení č. 910/20/6/2011 z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25.10.2011.

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 pozemků p.č 5056/1, p.č. 5062, p.č. 
5452, vše v k.ú. Přerov, 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 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Uzavřením smlouvy  o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému a jím 
pověřeným  osobám  právo provést stavbu plynárenského zařízení "Reko NTL MS Přerov – ul. 
Lančíkových + 1",  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. 
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Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu povinnému pozemku na třetí 
osobu před uzavřením 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, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení.  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 budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

3.1. ruší své usnesení č. 1201/27/6/2012 z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 18.1.2012.

3.2. 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 pozemku5103, v k.ú. Přerov, 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 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Uzavřením smlouvy  o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému       a 
jím pověřeným  osobám  právo provést stavbu plynárenského zařízení "Přeložka NTL plynovodu SO 
501 – rekonstrukce Tyršova mostu v Přerově",  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 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, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení.  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 
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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 budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

4. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení  VN  a NN včetně ochranného pásma a s 
tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení VN a NN k tíži pozemku 30/1 v k.ú. 
Předmostí,  v rozsahu dle geometrického plánu  č. 1089-664/2012, a to ve prospěch  ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 s tím, že budou vyrovnány zbylé 
závazky ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena mezi 
statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím povinným z věcného 
břemene dne 9.2.2010 pod č. 23-023-005-10. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za  dohodnutou cenu  ve výši 
1.000,- Kč, včetně příslušné  sazby DPH. Povinný z věcného břemene uhradí správní poplatek za 
vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

5. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně ochranného pásma 
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě k tíži pozemků p.č. 2580/5, p.č. 2582, p.č. 5156/10, p.č. 5166, p.č. 7152/2, vše v k.ú. 
Přerov,  v rozsahu dle geometrického plánu  č. 5559-433/2011, a to ve prospěch Telefónica Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4, Michle, IČ 60193336.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu  stanovenou znaleckým 
posudkem  ve výši 94.239,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

6. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN a přípojkových skříní včetně 
ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemků p.č. 6601, 
p.č. 6656, p.č. 6669, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
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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: 31.3.2013

7. 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 NN k tíži pozemku parcela ve zjednodušené evidenci, 
parcely původ Evidence nemovitostí  1025/1 v k.ú. Dluhonice 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 parcela ve 
zjednodušené evidenci, parcely původ Evidence nemovitostí  1025/1 v k.ú. Dluhonice 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: 31.3.2013

2110/53/6/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 46) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu jiná 
stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2 do podnájmu paní P.Š., když nájemcem nebytových prostor je 
Antonín Nohýl, místem podnikání Přerov I – Město, Sokolovská 2563/4, IČ 63032350. Účelem 
podnájmu bude využití prostoru jako rychlé občerstvení a prodej keramiky. Podnájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2013 do 31.12.2013.

2111/53/6/2012 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny          
v důvodové zprávě, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, za celkovou kupní 
cenu ve výši 23.400,- Kč, navýšenou o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani         
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího 
uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny 
movitých věcí ve výši 5.400,- Kč.

2112/53/6/2012 Převod movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova do vlastnictví statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

I. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci mezi statutárním městem Přerov, jako 
obdarovaným a  příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se 
sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako dárcem. Předmětem daru je 
drobný hmotný majetek umístěný v Kulturním domě v Dluhonicích, a to  2 ks pračky vzduchu 
v zůstatkové hodnotě k 31.12.2012 ve výši 41.794,-Kč/ks, tj. celkem ve výši 86.588,-Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

II. schvaluje uzavření kupní smlouvy na movité věci mezi statutárním městem Přerov, jako 
kupujícím a  příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 
Přerov I - Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako prodávajícím. Předmětem prodeje je 
drobný hmotný majetek:

1. a) umístěný v Kulturním domě v Dluhonicích dle přílohy za kupní cenu v celkové výši 2.880,-Kč,
    b) umístěný v Dělnickém domě v Lověšicích dle přílohy za kupní cenu v celkové výši 32.600,-Kč.

2. a)  umístěný v Kulturním domě v Dluhonicích dle přílohy v celkové výši 4.550,-Kč,
    b) umístěný v Dělnickém domě v Lověšicích dle přílohy v celkové výši 77.084,-Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2012

III. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2122 241  Odvody příspěvkových
 organizací (KIS)

724,6 + 55,1 779,7

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

12 755,5 + 55,1 12 810,6
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2113/53/6/2012 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
disků pro hru DiscGolf

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 15 ks disků pro hru 
DiscGolf mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a manželi L. a M.D. (jako výpůjčitelem). 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky je 
zprostředkování zapůjčování disků na hru DiscGolf zájemcům za  vratnou zálohu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2114/53/6/2012 Prodloužení termínu plnění mandátní smlouvy na zajištění prodeje 
1.013 bytových jednotek z majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 mandátní smlouvy na zajištění 
prodeje 1.013 bytových jednotek z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
bytových jednotek, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 
bytů) v platném znění a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerov č. 25/2007 „Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném 
znění, která byla uzavřena dne 30.6.2008 s Mgr. Ivou Derychovou, JUDr. Karlem Veverkou a JUDr. 
Marií Neulsovou, advokáty sdruženými v Advokátní kanceláři, se sídlem v Přerově, Boženy Němcové 
2, kdy dodatkem č. 3 bude prodloužen původní termín plnění do 31.12.2012 na nový termín plnění do 
31.12.2013. V ostatních ustanovení se uvedená mandátní smlouva nemění.

2115/53/6/2012 Oprava fontány v parku Michalov v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi  statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností PVK Trade s.r.o., se sídlem U Výstaviště 416/2, 750 02, Přerov,  IČ 64 08 84 05, 
jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku “Oprava  fontány v parku Michalov v Přerově“.

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zařadit tuto akci do plánu investičních akcí 
na rok 2013.

2116/53/6/2012 Zastupování Statutárního města Přerova v honebních společenstvech 

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší ke dni 31.12.2012 pověření  Ing. Vladimíra Čajky k zastupování Statutárního města 
Přerova v Honebních  společenstvech:

- Předmostí, IČ 47858532,
- Rokytnice-Dluhonice-Luková, IČ 47858001,
- Troubky-Henčlov, IČ 47184795,
- Horní Moštěnice, IČ 47184493.
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2. pověřuje dnem 1.1.2013 Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího odboru správy majetku a 
komunálních služeb nebo jím stanoveného zaměstnance odboru  k zastupování Statutárního 
města Přerova v honebních společenstvech, ve kterých je statutární město Přerov členem.

2117/53/6/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání sjednaných činností

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě o vykonávání 
sjednaných činností mezi Statutárním městem Přerovem a Technickými službami města Přerova s.r.o., 
Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 316 5/17, IČ 278 41 090 ze dne 9.9.2010, kterým se TSMP s.r.o. 
jako zhotovitel a Statutární město Přerov jako objednatel dohodnou, na tom,  že v souvislosti se 
zvýšením celkové sjednané ceny dle čl. 4 smlouvy nedojde k navýšení cen jednotlivých sjednaných 
činností, tzn. jednotkové ceny budou pro rok 2013 zachovány ve výši platné pro  rok 2012.

2118/53/7/2012 Pracovní skupina ke sjednocení školního vzdělávacího programu 
základního a předškolního vzdělávání v Předmostí  

Rada města Přerova po projednání ukládá ředitelům Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 
školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod 
skalkou 11 sestavit pracovní skupinu se zastoupením pedagogických pracovníků obou jmenovaných 
škol, která bude pracovat na sjednocení školních vzdělávacích programů obou uvedených škol.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

2119/53/7/2012 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

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: 31.1.2013

2120/53/7/2012 Hodnocení práce ředitelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelů základních škol a 
mateřských škol  zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

2121/53/7/2012 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2013

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi a vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucí oddělení školství a mládeže Bc. 
Libuši Drtilové provést v souladu s  vnitřním předpisem č. 5/2009, ve znění pozdějších předpisů,  
hodnocení práce níže jmenované ředitelky příspěvkové organizace:
- paní Mgr. Ley Vodičkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2122/53/7/2012 Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV) – zapojení žáků 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem do 
sportovního projektu

Rada města Přerova po projednání:

1. doporučuje ředitelům základních škol zřízených statutárním městem Přerovem zapojit se do 
sportovního projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s odborem ekonomiky zajistit finanční 
krytí na zapojení škol do tohoto projektu.

2123/53/7/2012 Způsob odepisování dlouhodobého majetku pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje „rovnoměrný“ způsob odepisování dlouhodobého majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízeným 
statutárním městem Přerovem a dlouhodobého majetku ve vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem a hranici významnosti 5 % zůstatkové 
ceny při vyřazení majetku z užívání,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

2. ruší původní odpisový plán pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, 
včetně všech jeho dodatků.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

2124/53/7/2012 Spolupráce statutárního města Přerova se společností IBM Česká 
republika, spol. s r.o. - přijetí nepeněžitých darů pro oblast školství

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Přerovem a společností 
IBM Česká republika, spol. s r.o., IČ: 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 –
Chodov. Znění memoranda je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013
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2. souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerovem, dle přílohy 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 (počítačové jednotky IBM KidSmart).

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 3 ks počítačové jednotky IBM KidSmart v celkové 
hodnotě 105.000,- Kč (hodnota 1 ks činí 35.000,- Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností IBM Česká republika, spol. s 
r.o., IČ: 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely školství.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Speciální mateřskou školou A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov –
Přerov I – Město, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je počítačová jednotka IBM 
KidSmart dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou tři měsíce a účelem výpůjčky bude využívání předmětu výpůjčky pro účely 
předškolního vzdělávání vypůjčitelem v souladu s  Memorandem o spolupráci uzavřeným 
mezi statutárním městem Přerovem a společností IBM Česká republika, spol. s r.o.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

5. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Církevní mateřskou školou v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Palackého 2833/17a, Přerov,   
jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je počítačová jednotka IBM KidSmart dle důvodové 
zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a 
účelem výpůjčky bude využívání předmětu výpůjčky pro účely předškolního vzdělávání 
vypůjčitelem v souladu s  Memorandem o spolupráci uzavřeným mezi statutárním městem 
Přerovem a společností IBM Česká republika, spol. s r.o.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

6. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Základní školou a Mateřskou školou Sluníčko, s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Loučská 237/1, 
Lipník nad Bečvou, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je počítačová jednotka IBM 
KidSmart dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou tři měsíce a účelem výpůjčky bude využívání předmětu výpůjčky pro účely 
předškolního vzdělávání vypůjčitelem v souladu s  Memorandem o spolupráci uzavřeným 
mezi statutárním městem Přerovem a společností IBM Česká republika, spol. s r.o.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

7. bere na vědomí zapojení čtyř základních škol zřízených statutárním městem Přerovem do 
mezinárodního projektu „IBM – Reading Companion“ a uzavření Licenční a darovací 
smlouvy mezi těmito základními školami a společností IBM Česká republika, spol. s r.o., IČ: 
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14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov. Seznam základních škol 
zapojených do daného projektu je přílohou č. 3 důvodové zprávy.

8. souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (hlavové sady sluchátek s mikrofonem).

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2013

2125/53/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 31, (1+1- malý byt 
pro jednotlivce)  o ploše 25,71 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, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s panem Z.K. za 
nájemné ve výši 504,- 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 11, (1+1) o ploše 
43,10 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 
části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov II-Předmostí, 
Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s paní L.J. za nájemné ve výši 
730,- 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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2126/53/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 18, (1+0), o ploše 
25,87 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance č. o. 13 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní J.K., za nájemné ve výši 511- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 1, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za 
podmínky postupného splácení poplatku za komunální odpad a soudních nákladů. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 66, (1+0), o ploše 
34,85 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. 2) s paní A.T. za nájemné ve výši 683,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č.2, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 73, (1+0)  o ploše 
25,17 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s paní J.M. za nájemné ve výši 460,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 3, 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.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, (1+2), o ploše 47,66 m², v domě č. p. 1827, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní J.M. za nájemné ve výši 2 016 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4,  na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 
rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu 
neurčitou, za podmínky postupného splácení závazků vůči statutárnímu městu Přerov. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37, (2+1), o ploše 46,22 m², v domě č. p. 
2574/1, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/5, v k. ú. Přerov, 
Prokopa Holého, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5, s paní B.F. za nájemné ve 
výši 1 648,- 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 bytu č. 54, (2+0), o ploše 44,67 m², v domě č. p. 2587, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/7, v k. ú. Přerov, 
Klivarova, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem F.R. za nájemné ve 
výši 1 665,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6,  na dobu určitou 1 rok, za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu s panem P.S. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

7. ruší usnesení - č. 1965/50/8/2012 (bod 6) z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. 
října 2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2127/53/8/2012 Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. Jmenování na pracovní místo 
ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení komise ve věci výběrového řízení na obsazení  pracovního místa 
ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o., včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu 
o průběhu výběrového řízení ze dne 13. 12. 2012,

2. jmenuje na základě vyhlášeného výběrového řízení s účinností od 01. 01. 2013  paní Bc. Janu 
Žouželkovou  na pracovní místo ředitele Sociálních služeb města Přerova, p.o. a stanoví jí plat 
v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2012

2128/53/9/2012 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu 
města Přerova"

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality 
řízení na Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, spolufinancovaného                     
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
obecního rozpočtu.

2129/53/9/2012 Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby -
ODO

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 1602300104 o 
závazku veřejné služby mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11 a 
společností Veolia Transport Morava a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve 
znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy, za podmínky schválení rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2013 Zastupitelstvem města Přerova. Dodatkem č. 6 se stanovuje výše úhrady 
prokazatelné ztráty k zajištění provozu ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 na částku v celkové 
výši Kč 5 800 284,-- Kč.

2130/53/9/2012 Vnitřní předpis č.    /2012 vydaný Radou města Přerova - Pravidla 
konání svatebních obřadů ve správním obvodu matričního úřadu 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Vnitřní předpis č......./2012 Pravidla konání svatebních obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov, a to ve znění dle příloh č. 1, 2a až 2c důvodové zprávy.

2. pověřuje Bc. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k uzavírání a podpisu smluv dle příloh č. 1 až 
3  Vnitřního předpisu č....../2012 Pravidla konání svatebních obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov.

3. pověřuje Bc. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k rozhodování o vrácení provozního poplatku 
dle čl. VIII odst. 2 a rozhodování o prominutí provozního poplatku dle čl. VIII odst. 5 
Vnitřního předpisu č....../2012 Pravidla konání svatebních obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov.

2131/53/9/2012 Veřejná zakázka „Protipovodňová opatření pro statutární město 
Přerov“" – schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele 

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky „Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov“.

2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156 zákona         
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1

3. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, uveřejnit toto předběžné oznámení    
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2132/53/9/2012 Žádost notářky ve věci likvidace dědictví

Rada města Přerova po projednání souhlasí s prodejem z volné ruky při likvidaci dědictví nemovitostí, 
a to domu č. p. 305 postaveném na pozemku p. č. st. 727, zast. pl. a nádvoří, přísl. k části obce Kojetín 
I-Město, a pozemku p. č. st. 727, zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2, vše v k. ú. Kojetín, zapsaných 
na LV č. 540 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
za částku 90 000,- Kč věřiteli panu J.J.

2133/53/9/2012 Podněty a připomínky z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 3.1.2013

2134/53/9/2012 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. MV-25754-1/REG/2-2010             
s Ministerstvem vnitra

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o výpůjčce MV-25754-
1/REG/2-2010 uzavřené s Ministerstvem vnitra jako půjčitelem, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 
7, IČ 00007064, zastoupena Ing. Tomášem Faškem, ředitelem odboru koncepce, architektury a 
projektů informačních a komunikačních technologií, a statutárním městem Přerovem jako 
vypůjčitelem.
Dodatkem č.4 se sjednává platnost smlouvy na dobu určitou do 31.12.2013.
Dodatkem č.4 se sjednává výpověď bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, který počíná běžet 
1.dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
Dodatkem č.4 se upravuje platnost smlouvy v případě, že dojde k bezúplatnému převodu vlastnického 
práva k předmětu výpůjčky na vypůjčitele.

2135/53/9/2012 "Systémová podpora SW produktů společnosti ESRI" – schválení 
obchodních podmínek a podpisu smlouvy

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doručení návrhu obchodních podmínek, resp. návrhu „Podnikové licenční 
smlouvy pro místní samosprávu“ od zájemce, společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749,  vyzvaného k 
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podání návrhu obchodních podmínek v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě 
usnesení Rady města Přerova č. 2069/52/11/2012

2. schvaluje uzavření „Podnikové licenční smlouvy pro místní samosprávu“ (dle příloh 1.-3.) 
mezi Statutárním městem Přerov a společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 -
Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749, která bude, na základě 
oprávnění od držitele licence - firmy Environmental Systéme Research Institute, Inc. (dále jen 
„ESRI“), poskytovat systémovou podporu geografického informačního systému postaveného 
na serverových i desktopových produktech firmy ESRI, provozovaného Magistrátem města 
Přerova.

Cena za plnění bude činit 1 500 000,- Kč bez DPH, tj. 1 800 000,-  Kč vč. DPH / 3 roky.

2136/53/9/2012 Informace o dlouhodobých parkovacích lístcích pro potřeby 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o využití 40 kusů přenosných 
parkovacích karet Dlouhodobých parkovacích lístků ročních na rok 2013 ev. č. R 0001 až R 0040 pro 
potřeby statutárního města Přerova a členy jeho orgánů dle důvodové zprávy.

V Přerově dne 20. 12. 2012

Ing. Jiří Lajtoch
       primátor města Přerova

Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova




