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USNESENÍ z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2013

2160/55/1/2013 Program 55. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 55. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2013

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze Rady města 
Přerova

2161/55/2/2013 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1.10. 2012 – 31.12.2012

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 10. 2012 – 31. 12. 2012 dle 
důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1.10. 2012 – 31. 12. 2012 dle 
důvodové zprávy.

2162/55/2/2013 Změna v personálním obsazení Komise pro občanské záležitosti

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31.1.2013 z funkce člena Komise pro občanské záležitosti paní Martu 
Šintákovou,

2. jmenuje s účinností k 1.2.2013 do funkce člena Komise pro občanské záležitosti pana Radka 
Dvořáka.

2163/55/2/2013 Kontrola usnesení - uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení 
běžného účtu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení 
a vedení běžného účtu číslo 35-7557750257/0100 mezi statutárním městem Přerov a Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, IČ 45317054.
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2164/55/2/2013 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání krátkodobě volných 
finančních prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2012 do 31.12.2012.

2165/55/3/2013 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

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

2166/55/3/2013 Rozpočtové opatření č. 2

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

2167/55/3/2013 Rozpočtové opatření – investiční akce

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:

1. následující úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulek,

2. rozpočtový rámec investiční akce Lávka U tenisu ve výši 25 210 000 Kč,

3. rozpočtový rámec investiční akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady ve výši 18 200 000 Kč,

4. rozpočtový rámec investiční akce ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení ve výši 
22 385 000 Kč,

5. záměr přijetí půjčky (úvěru) ve výši 22 000 000 Kč na financování investiční akce ZŠ Svisle –
energetické opatření – zateplení.

2168/55/3/2013 Záměry na poskytnutí dotací

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 
15.000,-- Kč subjektu Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Střelniční 8, 702 00  Ostrava, IČ: 22831738, na částečnou úhradu nákladů spojených                
s poradenskou činností  pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2013,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 
10.000,-- Kč subjektu Společnost Ludvíka Svobody (SLS o.s.), se sídlem Zavadilova 1888/22, 
160 00  Praha 6 - Dejvice, IČ: 266 74 211, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
pamětního kamene před rodným domem Ludvíka Svobody  v obci Hroznatín u příležitosti    
70. výročí bitvy u Sokolova.
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2169/55/4/2013 Regenerace bytového fondu DSmP Přerov na ul. Husova č.p. 11,13, 
Přerov - zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby. 
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní  

Rada města Přerova po projednání:

1. 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. 
4965, p.č. 6868/17, p.č. 916, p.č. 917, 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 "Regenerace bytového fondu DSmP Přerov na ul. 
Husova č.p. 11,13, Přerov",  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.

2. schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerovem,          
se sídlem Bratrská 34, 750 11  Přerov, IČ 00301825 jako investorem a SMP NET, s.r.o.,         
se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961 jako 
provozovatelem distribuční sítě nebo budoucím kupujícím dle přílohy.
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2170/55/4/2013 IPRM Přerov -Jih - schválení projektů pro dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty:

- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV/10,11,12, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV. čp.2479,2480 v Přerově,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť II/10,11,12, Přerov

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

2171/55/4/2013 Fasáda roku 2012 - 10.ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem

Rada města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje 10.ročník ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov

2. pověřuje oddělení komunikace a vnějších vztahů, kanceláře primátora, zveřejněním podmínek 
10.ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov, a  to na 
úředních deskách města Přerova, na webových stránkách města Přerova, kabelové televizi Nej 
Tv a.s. a v Přerovských listech.

3. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje realizací samotné soutěže

2172/55/5/2013 „Oprava sociálního zařízení v Restauraci Michalov v Přerově“ –
schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č.9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení                
v Restauraci Michalov v Přerově“, která byla předložena od společnosti TS a B, stavební 
firma, spol. s r.o., se sídlem Olomouc - Bystrovany, Pavelkova 222/2, PSČ 772 00,                
IČ: 410 33 639

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a  společností TS a B, stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Olomouc - Bystrovany, Pavelkova 
222/2, PSČ 772 00, IČ: 410 33 639, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Oprava sociálního zařízení v Restauraci Michalov v Přerově“

               
Cena za plnění bude činit 351 843,- Kč bez DPH, tj. 425 730,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí.
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2173/55/5/2013 Veřejná zakázka „Komplexní podpora IS GINIS“ – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele a zadání veřejné zakázky 
formou jednacího řízení bez uveřejnění

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky dle § 23 odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,                 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zadání veřejné zakázky formou 
jednacího řízení bez uveřejnění

2. 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 služby komplexní podpory provozu a užití informačního systému GINIS a jeho další 
obnovy a rozvoje, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

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

4. 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.

2174/55/5/2013 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle“ –
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 veřejného zadavatele              
u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy Svisle“

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.

2175/55/5/2013 „Centrální nákup hygienických potřeb“ – 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 veřejného zadavatele              
u  nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup hygienických potřeb“

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
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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.

2176/55/5/2013 „Centrální nákup kancelářského materiálu“ – 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 veřejného zadavatele              
u  nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup kancelářských materiálu“

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.

2177/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2588/101 a č. 2588/102 v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 
Přerov (Klivarova 4)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  nebytové 
jednotky č. 2588/101, o celkové výměře 98,31 m2 a nebytové jednotky č. 2588/102, o celkové výměře 
65,27 m2,  jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6, v k.ú. Přerov (Klivarova 4).

2178/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytové  jednotky č. 
2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 2398/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1) o celkové výměře 93,76 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.

2179/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku p.č. 1961/1,  
ost. plocha, v  k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 1961/1 o výměře 12 m2 v k.ú.Přerov.
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2180/55/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova- části 
pozemků p.č. 5318, p.č. 5319 a p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5318 zahrada,              
o výměře 56 m2, části pozemku   p.č. 5319 zahrada o výměře 50 m2 a části pozemku p.č.  
5300/1 ost. plocha o výměře 86,50 m2, vše v k.ú.Přerov

2 schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem                
a  R.P., jako nájemcem, kterou ke dni 31.1.2013 bude ukončen nájemní vztah, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem ze dne 15.7.1999, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 26.3.2001.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2181/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný  převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/47      
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  - bezúplatný převod pozemku 
p.č. 5176/47, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví  statutárního 
města Přerov.

2182/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525 a p.č. 529 
oba v k.ú. Zábeštní Lhota

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525, trvalý travní porost,            
o výměře 5872 m2 a p.č. 529, trvalý travní porost, o výměře 5518 m2 oba v k.ú. Zábeštní Lhota.

2183/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 238/29  v k.ú. 
Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 238/29 o výměře 1080 m2 z vlastnictví paní V.K., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2184/55/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2089, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010          
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,          
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí        
5 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2089, příslušném pro část obce Přerov I – Město,            
na pozemku p.č. 4010 v k.ú. Přerov (Na Hrázi 30) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 20 %.

2185/55/6/2013 Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 16.1.2008 schválila záměr 
převodu 1.013 bytových jednotek v 56 objektech k bydlení                   
do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,        
v platném znění, za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů“.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 23 níže uvedených bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/17, 18, 19), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, 
příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov               
a spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to

             spoluvlastnický podíl na společných
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
2539/1 600/16353
2539/2 754/16353
2539/3 600/16353
2539/4 735/16353
2539/5 622/16353
2539/6 741/16353
2539/7 665/16353
2539/8 752/16353
2540/1 621/16353
2540/2 754/16353
2540/3 628/16353
2540/4 752/16353
2540/5 628/16353
2540/6 740/16353
2540/7 600/16353
2540/8 721/16353
2541/1 735/16353
2541/2 632/16353
2541/3 740/16353
2541/4 622/16353
2541/5 742/16353
2541/6 620/16353
2541/8 614/16353

a podílu na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov ve výši 735/16353.
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2186/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících Sportovní halu 
na ul. Petřivalského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  stavby občanského vybavení č.p. 2884 (ul. Petřivalského 3), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227 v k.ú. Přerov, 
včetně příslušenství.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
1137 m2 a p.č. 5307/227 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov.

2187/55/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5535/1,      
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5535/1, ostatní plocha,      
o výměře  cca 60 m2, v k.ú. Přerov.

2188/55/6/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod částí pozemku p.č. 
5300/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5613-165/2012  části 
označené jako díl „c“ o výměře 11 m2 a díl „d“ o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z majetku 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. F.P.
Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy bude stavebník Ing. F.P. oprávněn 
užívat stavbu garáže v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a za 
podmínky, že součástí kupní smlouvy bude současně převod částí pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. 
Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5613-165/ 2012 jako díly "a" a "b", z vlastnictví 
vlastníka pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví Ing. F.P.  Kupní cena za převod 
částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé ke dni 
převodu pozemku a bude stanovena na základě znaleckého posudku. Budoucí kupující uhradí 
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5300/1            
o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov ve výši   25,- Kč/m2/rok, a to za 
období od 1.10.2009 do data uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 
vlastníkem pozemku) a panem Ing. F.P.  (jako uživatelem pozemku).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013
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2189/55/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5453/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu  č. 5350-35/2011 jako 
pozemek p.č. 5453/10, ost. plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví A.K., za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši  6000,- Kč, 
tj. 1200,- Kč/m2.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní  užívání části pozemku p.č. 5453/1, ost. 
plocha označená dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/10, ost. 
plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov  ve výši 15,- Kč a to za období od 31.1.2010 do 31.1.2013.

2190/55/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 1037/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu           
č. 5632-102/2012 jako pozemek p.č. 1037/11, ost. plocha o výměře 81 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví T.K., za kupní cenu ve výši 81 000,- Kč, tj. 1000,- Kč/m2.

2191/55/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3 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. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 
4), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení     
ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 167.395,- Kč a spoluvlastnických 
podílů na zastavěném pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 13.815,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu    
k bydlení ve výši 60.365,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou                 
ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 241.575,- 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 nájemkyně, paní J.R., z původního termínu do 28.12.2012 na nový termín do 15.2.2013.

2192/55/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
5739/3 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku      
z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v platném znění, a to tak, že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 
2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
5739/3, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4) a spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha     
a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy        
o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně,                
po podpisu smluv a zaplacení kupních cen min. 62 % jednotek určených k prodeji.

2193/55/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672   
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. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2), včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 177.030,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 3672     
v k.ú. Přerov ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 17.503,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
194.533,- 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 F.                     
a A.R., z původního termínu do 18.11.2012 na nový termín do 15.2.2013.

2194/55/6/2013 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:

1. ruší své usnesení č. 2041/52/8/2012, schválené na 52. schůzi Rady města Přerova dne 
20.11.2012.

2. 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 
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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 15.2.2013.

2195/55/6/2013 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 5.4.2011, ve znění dodatku č. 1,  
na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 50 m2, v  k.ú. Přerov uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  Janem Iklem, místem podnikání 
Kopřivnice, Pionýrská 735/15,  IČ  75541220, jako nájemcem.   Dodatek měl upravovat 
nájemné a to tak, že nájemné ve výši 3.125,-Kč za období od 1.1. do 31.3.2013  by nebylo 
hrazeno.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 5.4.2011, ve znění dodatku č. 1,  
na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 50 m2, v  k.ú. Přerov uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  Janem Iklem, místem podnikání 
Kopřivnice, Pionýrská 735/15,  IČ  75541220, jako nájemcem.  
Dodatek bude upravovat nájemné a to tak, že původní výše nájemného 12.500,-Kč/rok (bez 
DPH) se mění na novou výši nájemného 10.000,-Kč/rok (bez DPH). Ostatní ujednání smlouvy 
se nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2196/55/6/2013 Nájemní smlouva s CAS Moravia, a.s. na nájem části nebytových 
prostor v jiném nebytovém prostoru č. 555/8 ve stavbě pro 
administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi CAS Moravia, a.s.,      
IČ 25379674, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov, jako pronajímatelem a statutárním 
městem Přerov jako nájemcem na nájem části nebytových prostor o celkové výměře 42,95 m2 v jiném 
nebytovém prostoru č. 555/8 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov. Účelem 
nájmu bude využití předmětu nájmu ke skladování dokladů a materiálů v souvislosti s agendou 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, 
řidičských průkazů a evidence motorových vozidel. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a to s účinností od 1.2.2013. Výše nájemného bude činit 
3.580,- Kč/měsíc. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce hradit pronajímateli poplatky 
za odběr elektrické energie a provoz výtahu ve výši 1.000,- Kč/měsíc navýšených o DPH v platné 
sazbě daně a dále závazek nájemce uhradit pronajímateli náhradu za užívání předmětu nájmu bez 
právního důvodu v období od 1.1.2010 do 31.1.2013 ve výši 128.880,- Kč (tj. 3.580,- Kč/měsíc x 
36 měsíců).
Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28. 2. 2013
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2197/55/6/2013 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 uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 
4.3.2009, ve znění dodatku č. 1,  na část 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 223,36 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením Jsme tady, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 26,              
IČ 28553187, jako nájemcem.
Dodatkem č. 2 bude upravena výše nákladů na spotřebované energie (paušály) dle důvodové zprávy     
a nájemné bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH,  zpětně s účinností od 1.1.2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2198/55/6/2013 Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku statutárního 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání 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 1873/1 a p.č. 5056/1 oba 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 je stanovena na základě znaleckého posudku 2012/324 a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 5560-245/2011 vyhotoveným 
GEOPROFIL, s.r.o..

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

2199/55/6/2013 Bezúplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace na částech pozemků p.č. 351 a p.č. 415 oba         
v k.ú. Vinary u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemní příjezdové komunikace zřízené  na částech pozemků p.č. 415 a p.č. 351 oba v k.ú. 
Vinary u Přerova (dle geometrického plánu č. 379-116/2011 pozemky označené jako p.č. 415/2 a p.č. 
351/2 v k.ú. Vinary u Přerova) ze společného jmění manželů L. a  H.V., do vlastnictví statutárního  
města Přerova.

2200/55/6/2013 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec u 
Přerova
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání       
se předkupního práva  k pozemku  p.č. 884/5, ostatní plocha  silnice,  o výměře 3691m2 v k.ú. Újezdec 
u Přerova.

2201/55/6/2013 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií                 
a akumulátorů mezi statutárním městem Přerov a společností 
ECOBAT s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného odběru 
přenosných baterií a akumulátorů mezi statutárním městem Přerovem jako partnerem a společností 
ECOBAT s.r.o., IČ 26725967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, jako provozovatelem zpětného 
odběru přenosných baterií a akumulátorů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností        
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2202/55/6/2013 Udělení pověření

Rada města Přerova po projednání:

1. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka     Vojtáška
případně jím pověřeného zaměstnance statutárního města Přerova, zařazeného do Odbor  
správy majetku a komunálních služeb, uzavíráním krátkodobých smluv na pronájem
nebytových prostor v objektech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova dle
přílohy č.1

2. schvaluje sazby za krátkodobý pronájem nebytových prostor, které jsou uvedeny v příloze č. 2

2203/55/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 6 (1+1) o ploše 41,56 m2     
v domě č.p. 1828, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  924 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 26  s paní A.D., za nájemné ve výši  1 757,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 12, (1+1) o ploše 48,10 m2

v domě č.p. 1830, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 926, v k.ú. 
Přerov,  Kojetínská č.o. 30 s manželi M.  a  G.D., za nájemné ve výši 2 034,-- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na 
dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 6 (1+1) o ploše 46,44 m2     

v domě č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 930, v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 38 s manželi A. a G.M., za nájemné ve výši 1 678,--Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 10 (1+1) o ploše 48,36 m2

v domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 929, v k.ú. 



15

Přerov, Kojetínská č.o. 36 s panem R.S., za nájemné ve výši 1 748,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3  měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2204/55/6/2013 Zvýšení příspěvku do fondu oprav SVJ Jižní čtvrť III/8, 9, 10                
v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení příspěvku do fondu oprav Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2518, 2519, 2520 Jižní čtvrť III/8,9,10 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť III/8,       
750 00 Přerov, IČ: 29461227 z 30,- na 40,- Kč/ m2/měsíc.

2205/55/7/2013 Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 s účinností od 01. 08. 2013,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že přejímající organizací příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 
47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 je příspěvková organizace 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 
45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, na kterou s účinností            
od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Základní školy a Mateřské školy 
Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině            
a protokol o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací 
listiny Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, 
IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku                 
a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit financování nákladů souvisejících      
se sloučením příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod 
skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11                   
s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, 
z  rozpočtu statutárního města Přerova do výše 550 000,- Kč.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013
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2206/55/7/2013 Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem 
Přerovem     

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4 a příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov 
- Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 
s příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2013,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že přejímající organizací příspěvkové 
organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, IČ: 62350242, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4,        
IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U tenisu 4 a příspěvkové organizace 
Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14 je příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30,         
na kterou s účinností od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Zařízení 
školního stravování Přerov, Trávník 27, Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 a Školní jídelny 
Přerov - Předmostí, Hranická 14,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině            
a dodatek č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, příloze č. 1 
zřizovací listiny Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatků je 
přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2013

2207/55/7/2013 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy 

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro 
období 2/2013 – 8/2018; správce haly pro období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro 
období 9/2013 – 8/2018 příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4,           
IČ: 60782358,  se sídlem Přerov, Přerov I  –  Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  
rozpočtu statutárního města Přerova a  za předpokladu finančního krytí těchto nákladů              
v  rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok.

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

Termín: 31.8.2018
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2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                  
a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 433,7 - 453,0 7 980,7

3113 610  Základní školy 26 281,9 + 453,0 26 734,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Školská zařízení 41 781,9 + 453,0 42 234,9

2208/55/7/2013 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.2.2013

2209/55/7/2013 Soukromá mateřská škola - užívání nemovitých a movitých věcí          
ve vlastnictví statutárního města Přerova a poskytnutí účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 832, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/25 (Přerov, Bajákova 18),
(vyjma nebytových prostor o celkové výměře 158,54 m2 ve správě Odboru správy majetku      
a komunálních služeb Magistrátu města Přerova - bývalá školní jídelna), pozemku p.č. 
4394/58 ostatní plocha o výměře 3 558 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí dle seznamu       
a o výpůjčce pozemku p.č. 4394/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a společností Základní 
škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Loučská 
237/1, jako nájemcem a vypůjčitelem, pod podmínkou schválení poskytnutí dotace a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace uvedené v bodě 2. tohoto usnesení Zastupitelstvem města 
Přerova. Nájem a výpůjčka budou uzavřeny na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. 
Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování mateřské školy. Výše nájemného bude činit         
u objektu 18 911,- Kč/rok, u pozemku 1 779,- Kč/rok a u movitých věcí 1 957,- Kč/rok vč. 
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DPH. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání 
smlouvy o nájmu a výpůjčce.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 350 000,-
Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.,  
IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva            
o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Další 
podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání smlouvy                 
o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování dětem
zapsaným do Základní školy a Mateřské školy Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník  
nad Bečvou, Loučská 237/1, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 
Přerov za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem 
Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky 
se vztahují pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, 
Bajákova 18.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

2210/55/7/2013 Speciální mateřská škola - užívání nemovitých a movitých věcí             
ve vlastnictví statutárního města Přerova a poskytnutí účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v podzemním, prvním a druhém 
nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku  p.č. 3161/4 (Přerov, U Bečvy 2), objektu občanské vybavenosti č.p. 
2825, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/3 (Přerov, U Bečvy 3), 
pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí dle 
seznamu a o výpůjčce pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2         
v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a společností 
Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,         
U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem, pod podmínkou schválení poskytnutí dotace 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace uvedené v bodě 2. tohoto usnesení 
Zastupitelstvem města Přerova. Nájem a výpůjčka budou uzavřeny na dobu určitou od 01. 09. 
2013 do 31. 08. 2019. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování speciální mateřské školy. 
Výše nájemného bude činit u objektu 17 370,- Kč/rok, u pozemku 684,- Kč/rok a u movitých 
věcí 8 455,- Kč/rok vč. DPH. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou 
zakomponovány do ujednání smlouvy o nájmu a výpůjčce.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 340 000,-
Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 
25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva       



19

o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Další 
podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání smlouvy                 
o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování dětem
zapsaným do Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I 
– Město,  U Bečvy 2883/2  a do Mateřské školy A & T s.r.o., IČ: 25377060, se sídlem Přerov, 
ul. U Bečvy č. 2 v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov           
za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov dle 
důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují 
pouze na děti zapsané do jmenovaných škol na pracovištích situovaných v objektu Přerov,      
U Bečvy 2 a 3.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2013

2211/55/8/2013 Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč panu V.H., na koupi upraveného automobilu pro přepravu 
osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2013.

2212/55/8/2013 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Lazníky

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Lazníky, se sídlem Lazníky 116, PSČ 751 25, 
IČ 00301451 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 3 000 Kč na spolufinancování 
provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

2213/55/8/2013 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 71, (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. 1) s paní V.S., za nájemné ve výši 460,- 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. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky uhrazení jednorázové úhrady 
ve výši 22 000 Kč za poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku, uzavřené mezi městem Přerov zastoupeným příspěvkovou organizací 
Sociálními službami města Přerova, p.o. a obcí Stará Ves, ve smyslu ustanovení Vnitřního 
předpisu č. 6/2012, čl. II, odst. 3.
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 7, (1+0), o ploše 
25,24 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. 2) s panem F.Š.,  za nájemné ve výši 449,- 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.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 28, (1+1), o ploše 
43,36 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. 3) s manželi B.                                 
a M.N., za nájemné ve výši 734,- 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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2214/55/8/2013 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1965/50/8/2012, bod 4) ze dne 17.10.2012 (pan Robert Gábor).

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, (2+2), o ploše 66,37 m² v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k.ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi  R.  a  M.J., za nájemné ve výši    
2 807,- 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. 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: 28.2.2013

2215/55/8/2013 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu výše úhrad za celodenní stravu pro uživatele v Domově pro seniory, 
Kabelíkova 14a, Přerov I-Město, ze současných 144,- Kč  na 145,- Kč/celodenní stravu,            
a to s účinností od 1. 2. 2013.

2. schvaluje změnu výše úhrad za obědy pro uživatele v Denním pobytu, Purkyňova 16,    
Přerov I-Město, ze současných 59,- Kč na 60,- Kč/oběd, a to s účinností od 1. 2. 2013.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 15.2.2013
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2216/55/8/2013 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro 
seniory Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město,         
na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor č. A205, 
206 o celkové výměře 12,32 m2 v objektu Domova pro seniory Přerov č.p.3217, příslušného k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov mezi  Sociálními službami města 
Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město jako pronajímatelem          
a paní Janou Šípkovou, IČ 69625263, bydlištěm Rokytnice 19, 751 04 Rokytnice jako nájemcem,      
na dobu neurčitou. Výše nájemného bude činit 20,- Kč/m2/rok, účelem nájmu je využití předmětných 
prostor pro poskytování holičských a kadeřnických služeb uživatelům domova pro seniory.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 15.2.2013

2217/55/9/2013 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady         
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

2218/55/9/2013 Vnitřní předpis č. … /2013, o informování veřejnosti v případě 
zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. … /2013, o informování veřejnosti           
v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

2219/55/9/2013 Odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 
2013 - 2023"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023", 
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odůvodnění veřejné zakázky "Městská 
autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023", dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2220/55/9/2013 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2013, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání 
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alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, a to ve 
znění návrhu, který je uveden v příloze důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 4.2.2013

2221/55/9/2013 Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky 
zaměstnancům

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců 
města Přerova poskytnutí bezúročných půjček a uzavření smluv o těchto půjčkách včetně jejich jištění 
takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Z.P. rekonstrukce
rodin. domu

84 000,- Z.M.

2. N.A. rekonstrukce bytu 30 000,- Mgr.N.Z.

3. V.L. rekonstrukce
rodin. domu

60 000,- B.D.

4. Z.Z. rekonstrukce
rodin. domu 

100 000,- Z.L.

5. M.D. koupě 
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

50 000,-
20 000,-

D.Z.

6. P.Z. koupě
bytového zařízení

50 000,- K.D.

7. V.D. rekonstrukce
rodin. domu 

50 000,- V.D.

8. O.L. koupě 
bytového zařízení

50 000,- P.N.

9. R.I. koupě
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

30 000,-
55 000,-

Č.Z.

10. V.I. rekonstrukce
rodin.domu

100 000,- D.I.

11. J.L. koupě
bytového zařízení

50 000,- J.L.

12. Z.J. koupě
bytového zařízení

20 000,- Z.T.

13. J.I. koupě
bytového zařízení

30 000,- Z.I.

14. Š.P. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.P.

15. P.B. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.V.

CELKEM 879 000,--
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2222/55/9/2013 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2012 - nominace

Rada města Přerova po projednání:

1. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) 
následující osobnosti:

 Věru Kotasovou, za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění,
 Jaroslava Wykrenta, za celoživotní působení v oblasti populární hudby, 
 Petra Vařáka, za celoživotní působení v oblasti populární hudby, 
 Rudolfa Neulse, za udržování tradice jazzu a popularizaci jazzové hudby, za organizaci tradičních 

Československých festivalů,

2. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2012 v oblasti umění 
 publikaci "Jak se dělá láska. Zpěvník hanáckých písní.", za popularizaci hanáckých písní 

prostřednictvím zpěvníku (Folklorní soubor Haná),

3. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury     
v roce 2012

 Folklorní soubor Haná, za popularizaci folkloru a každoroční pořádání folklorního festivalu          
V zámku a v podzámčí,

4. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot v roce 2012 

 Primáš cimbálovou muziku, za dlouholetou popularizaci folkloru a lidové hudby,
 LOUTKOVÉ DIVADLO – „PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK“ (Tělocvičná jednota Sokol Přerov),      

za dlouhodobé udržování tradice loutkoherectví, pravidelné pořádání loutkohereckých festivalů,
 Smíšený pěvecký sbor Vokál, za dlouhodobé působení v oblasti sborového zpěvu, za prezentaci 

pestré palety hudebních žánrů,
 Zvonařskou dílnu "Tomášková - Dytrychová", za dlouhodobé působení v oblasti výroby zvonů, 

které reprezentují Olomoucký kraj a Českou republiku na významných místech Evropy,

5. ukládá Kanceláři primátora zaslat schválené nominace odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu stanoveném vyhlašovatelem.

2223/55/9/2013 Spolupráce s čínským městem Tongling

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí nabídku spolupráce s čínským 
městem Tongling předloženou generálním konzulem Michalem Kuzmiakem,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit primátorovi města Přerova vyjednat 
podmínky partnerské smlouvy.

2224/55/9/2013 Vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města Přerova pana                 
Mgr. Radovana Rašťáka
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2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi připravit na nejbližší jednání Zastupitelstva města 
Přerova předlohu pro volbu nového člena Rady města Přerova.

V Přerově dne 29. ledna 2013

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


