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ZÁPIS

z 57. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

6. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

7. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

Ing. Tomáš Dostal,  Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., p. Čestmír Hlavinka,   Mgr. Dušan Hluzín,         
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS.,        
Bc. Václav Zatloukal

C.  Omluveni: Ing. Jaroslav Čermák

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Zdeněk Daněk - Kancelář primátora
Mgr. Petr Karola - vedoucí odboru vnitřní správy
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru stavebního úřadu
Bc. Marta Šintáková - Odboru soc.věcí a školství
Bc. Jitka Kočicová - vedoucí odboru evidenčních správních …

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 57 schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 6. března 2013               
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 
města. 
Omluven:  Ing. Jaroslav Čermák

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 57. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Michal Špalek.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10  pro jednomyslně.

2267/57/1/2013 Program 57. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 57. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2013

2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 57. schůze Rady města Přerova

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní RNDr. Pavel Juliš vedoucí Odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí a Zdeněk Daněk vedoucí oddělení organizačního, Kanceláře primátora.

2268/57/2/2013 Kontrola usnesení RM č. 2006/51/9/2012 - Výsadba „Libosadu Malého 
Noe“ na Čekyňském kopci – informace o stavu příprav realizace 
projektu

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o stavu příprav realizace projektu 
„Libosad Malého Noe“.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2269/57/2/2013 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně 
zařízení na energetické využití odpadu – zřízení pracovní skupiny a 
jmenování členů

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

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne  16. 4. 2012 a jejími členy jmenuje  Ing. Jiřího 
Lajtocha, Bc. Václava Zatloukala, Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.,  Mgr. Josefa Kulíška, Michala 
Záchu, DiS., Mgr. Dušana Hluzína, Ing. Tomáše Dostala, Ing. Richarda Šlechtu, Mgr. Vladimíra 
Puchalského, Ing. Michala Symerského a Ladislava Mlčáka. 
Organizačním pracovníkem jmenuje Bc. Lenku Chalupovou.
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Na základě diskuse bylo navrženo jmenovat za členy pracovní skupiny Mgr. Josefa Kulíška a Michala 
Záchu DiS. Organizačním pracovníkem Bc. Lenku Chalupovou.

Hlasování o doplněném usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel RNDr. Juliš a pan Daněk.

2270/57/2/2013 Změna v personálním obsazení Komise pro projednávání záměrů         
v majetkoprávních záležitostech

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31. 3. 2013 z funkce člena Komise pro projednávání záměrů                 
v majetkoprávních záležitostech Mgr. Moniku Fridlovou, MBA,

2. jmenuje s účinností k 1. 4. 2013 členem Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech Ing.  Igora Kraicze.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2271/57/2/2013 Změna v personálním obsazení Komise pro občanské záležitosti, 
Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

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

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje s účinností k 1 .4. 2013 do funkce člena Komise pro občanské záležitosti paní Evu 
Kellnerovou,

2. jmenuje s účinností k 1. 4. 2013 do funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality Ing. Marka Tokoše.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván pan Zdeněk Daněk.

2.5 Pracovní skupiny

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

Rada města Přerova po projednání

1. ruší s účinností k 31.1.2013 pracovní skupinu pro „Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských 
hřišť v Přerově“, pracovní skupinu pro "Realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově", 
pracovní skupinu pro "Regeneraci a revitalizaci náměstí T. G. Masaryka v Přerově",  stálou 
pracovní skupinu pro "Řešení problematiky bydlení v domech s pečovatelskou službou při 
Odboru sociálních služeb a zdravotnictví", pracovní skupinu "Prevence kriminality",

2. ruší s účinností k 31.12.2013 pracovní skupinu pro koordinaci "Programu regenerace             
a revitalizace zámku v Přerově", pracovní skupinu k přípravě "Návrhu konečného řešení 
prezentace archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu",

3. rozhodla s účinností k 1.4.2013 o sloučení pracovních skupin pro "Návrh plánu oprav 
místních komunikací" a pro "Dopravu v klidu" do jedné pracovní skupiny, která bude nadále 
pracovat pod názvem pracovní skupina pro "Návrh plánu oprav místních komunikací a pro 
dopravu v klidu".

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch předlohu stáhl.

Z jednání Rady města Přerova odešel pan Daněk.

2272/57/2/2013 Kontrola usnesení - uzavření smluv o běžných účtech 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČ 48136450, číslo účtu 94-926831/0710,

2. bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČ 48136450, číslo účtu 2006-
926831/0710.

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Oldřiška Sedláčková vedoucí odboru ekonomiky.

2273/57/3/2013 Rozpočtové opatření č. 4

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2274/57/3/2013 Žádost o uzavření nové dohody o splátkách a žádost o prominutí části 
pohledávky

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje prominutí části pohledávky ve výši 10 000,- Kč, kterou má statutární město Přerov 

v celkové výši 32 815,- Kč bez příslušenství z titulu neuhrazeného nájemného na základě 
nájemní smlouvy na nebytové prostory za paní Zdeňkou Dohnalovou, IČ 41388640, místem 
podnikání Přerov, Kopaniny 497/14, a zároveň

2. schvaluje uzavření dohody o splátkách zbývající části dluhu ve výši 22 815,- Kč                      
a příslušenství mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a paní Zdeňkou 
Dohnalovou, IČ 41388640, místem podnikání Přerov, Kopaniny 497/14, jako dlužníkem. 
Předmětem dohody o splátkách bude závazek dlužníka hradit zbývající část dluhu vzniklého 
na základě nájemní smlouvy na nebytové prostory ve vlastnictví věřitele v měsíčních 
splátkách tak, aby poslední splátka byla uhrazena nejpozději do 18 měsíců ode dne uzavření 
dohody. Ke dni uzavření dohody budou dopočteny příslušné úroky z prodlení. Podmínkou 
uzavření dohody o splátkách bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše. Součástí dohody 
bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě, že některá ze splátek nebude uhrazena včas 
a v plné výši.

VARIANTA   II.:
schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 32 815,- Kč a příslušenství mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a paní Zdeňkou Dohnalovou, IČ 41388640, místem podnikání 
Přerov, Kopaniny 497/14, jako dlužníkem. Předmětem dohody o splátkách bude závazek dlužníka 
hradit výše uvedený dluh vzniklý na základě nájemní smlouvy na nebytové prostory ve vlastnictví 
věřitele v měsíčních splátkách tak, aby poslední splátka byla uhrazena nejpozději do 18 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Ke dni uzavření dohody budou dopočteny příslušné úroky z prodlení. 
Podmínkou uzavření dohody o splátkách bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše. Součástí 
dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě, že některá ze splátek nebude uhrazena včas 
a v plné výši.
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VARIANTA   III.:
neschvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 32 815,- Kč a příslušenství mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a paní Zdeňkou Dohnalovou, IČ 41388640, místem podnikání 
Přerov, Kopaniny 497/14, jako dlužníkem, a zároveň ukládá oddělení právnímu odboru vnitřní správy 
vymáhat dluh včetně jeho příslušenství soudní cestou.

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

2275/57/3/2013 Poskytnutí peněžitého daru - Frenštát pod Radhoštěm

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem             
a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm,                
IČ 00297852, jako obdarovaným, na pomoc obětem neštěstí v domě č. 39, ul. 6. května, 
Frenštát pod Radhoštěm.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.4.2013

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210  Změna stavu krátkodobých
 prostředků na bank. účtech

81 187,4 * + 100,0 81 287,4

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 0,0 + 100,0 100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory 26 791,6 + 100,0 26 891,6
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 a grantový program

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2276/57/3/2013 Církevní mateřská škola v Přerově - prominutí smluvní pokuty

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč subjektu 
Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, z důvodu 
nesplnění ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace číslo 06/015/022/10 uzavřené dne 29. 09. 2010 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Církevní mateřská škola v Přerově.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ, Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 15.3.2013

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

Paní Sedláčková podala informaci:

- o stavu finančních prostředků ke dni 01.03.2013

Celkem finančních prostředků                                      159.940.264,39 Kč                                                                                          
z toho – uloženo                                               1.001.500,00 Kč – podílové listy
spořící účet – UniCredit Bank, a. s.                                25.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.  
spořící účet – ČSOB, a. s.                                               29.000.000,00 Kč – úrok 1,10 % p. a. 
                                               
K dispozici na účtech 01.03.2013                                 104.938.764,39 Kč   
                   
- o čerpání finančních prostředků na investiční akce

čerpání k datu 01.03.2013                                               2.838.987,23 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Sedláčková.
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4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
města.

2277/57/4/2013 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu     
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 13.680,- Kč A.H.  na 
vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 378 v k.ú. Penčičky pro novostavbu 
rodinného domu v Přerově XIII - Penčicích.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2278/57/4/2013 Obslužný objekt miniaturgolfového hřiště - uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV č. 13_SOBS01_4120881699 
mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035 jako 
provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, 
Přerov jako žadatelem.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2279/57/4/2013 Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská - Smlouva o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. Z-S24_12_8120037895 o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se 
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sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  Děčín jako provozovatelem a statutárním 
městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako žadatelem ve znění dle přílohy.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 510  Investiční akce (org. 500082 –
 Cyklostezka Želatovská)

13 780,0 - 209,0 13 571,0

410  Projektové dokumentace
 (koncepce a rozvoj)

6 030,0 + 209,0 6 239,0

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Náměstek primátora Mgr. Kulíšek podal radním informaci o možnosti získat prostředky na zateplení 
sportovní haly a Hotelu Zimní stadion. Na základě diskuse bylo navrženo toto usnesení:

2280/57/4/2013 Informace - zateplení

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí, že město Přerov bude žádat o podporu na získání 
finančních prostředků na zateplení sportovní haly a Hotelu Zimní stadion.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

PŘESTÁVKA   9.45 – 9.55 hodin
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6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb a Bc. Miloslav Dohnal vedoucí oddělení majetkoprávního.

2283/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části nebytových prostor    
v objektu občanské vybavenosti č.p. 106, příslušném k části obce 
Přerov VI – Újezdec, na pozemku p.č. 133, v k.ú. Újezdec u Přerova 
(Větrná 3)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
nebytových prostor  v objektu občanské vybavenosti č.p. 106, příslušném k části obce Přerov VI –
Újezdec, na pozemku p.č. 133, v k.ú. Újezdec u Přerova, (Větrná 3) o výměře 29 m2.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2284/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2285/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města -  úplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2         
v k.ú. Újezdec u Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2286/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. 
Čekyně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209, orná půda, o výměře       
1635 m2 v k.ú. Čekyně.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2287/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 507/1        
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 507/1, ost. plocha,  o výměře 17 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2288/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z  majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 235 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 235, ostatní plocha, zeleň, 
o výměře cca 320 m2  v k.ú.  Přerov a vyhlášení  výběrového řízení na prodej této nemovitosti             
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 
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stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 
2000,- Kč navýšený o příslušnou sazbu DPH.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2289/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3  vše v k.ú. Svrčov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2290/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci         
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 
Čekyně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 404, ovocný sad,  o výměře cca  400 m2 v k.ú. Čekyně.

Při hlasování bylo pro 7, 3 se zdrželi.

2291/57/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 3163, příslušné k části obce 
Přerov  I. - Město, na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a výpůjčka 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
4815 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. ruší své usnesení z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2013, č. usn. 
2251/56/6/2013, bod 3, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - nájem budovy 
č.p. 3163 , příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov 
a výpůjčku pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na nájem této 
budovy.

2. schvaluje  záměr statutárního města Přerova - nájem  budovy č.p. 3163 , příslušné k části obce 
Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov a záměr statutárního města 
Přerova - výpůjčka pozemku p.č. 4815, zast.pl. o výměře 123 m2 v k.ú. Přerov a  vyhlášení 
výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na nájem za podmínek dle důvodové zprávy. 
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 
%). Vyhlašovaná cena se nestanovuje.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2292/57/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p. 
2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město,                  
na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p. 2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/1, 2, 3)       
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 6,25 %.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2293/57/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, 
č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

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

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 21 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 k pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha       
a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží,              
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek,       
za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů              
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu k pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, 
který přísluší k bytové jednotce č. 2541/7, z vlastnictví Statutárního města Přerova                  
do vlastnictví majitelů bytové jednotky, za kupní cenu ve smyslu vnitřního předpisu                
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,      
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této 
předlohy.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2294/57/6/2013 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)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
31.3.2010  na nájem  nebytové jednotky č. 2588/101, o celkové výměře 98,31 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) mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností INTEKO interiér s.r.o., se sídlem Přerov 
I - Město, Čechova 656/24, IČ 28585640, jako nájemcem, ke dni 31.3.2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
20.6.2011 na nájem 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) mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností INTEKO interiér s.r.o., se sídlem Přerov 
I - Město, Čechova 656/24, IČ 28585640, jako nájemcem, ke dni 31.3.2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.3.2013

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na  nebytovou jednotku č. 2588/101, o celkové výměře 
98,31 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) mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem 
podnikání Přerov XI – Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem. Výše 
nájemného bude činit 44.240,-Kč/rok bez DPH, tj. 450,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce).  
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
využití jednotky pro provozování pizzerie PER TUTTO se službou rozvozu k zákazníkům. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na  nebytovou jednotku 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) mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem 
podnikání Přerov XI – Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem. Výše 
nájemného bude činit 29.372,-Kč/rok bez DPH, tj. 450,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce).  
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
využití jednotky jako kancelářské obchodní prostory. Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

5. souhlasí s přenecháním části nebytové jednotky č. 2588/102,  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) o výměře 20 m2, do podnájmu Anně 
Machálkové, místem podnikání Přerov I - Město, Wurmova 1047/22, IČ 46590927, když 
nájemcem nebytové jednotky je Naděžda Vinklárková, místem podnikání Přerov XI – Vinary, 
Růžová 103/15, IČ 73015423. Účelem podnájmu je provozování kontaktního místa pro 
Českomoravskou stavební spořitelnu.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2295/57/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Silvií Kratochvílovou,  IČ 01326228,  jako nájemcem na část 
pozemku p.č. 1961/1, ost. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem bude činit 4 800,- Kč/rok, tj. 400,-
Kč/m2/rok. Účelem nájmu  je provozování květinářského stánku.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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2296/57/6/2013 Nájem a výpůjčka nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - Sportovní hala na ul. Petřivalského 3       
v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerov jako stávajícím 
pronajímatelem a Přerovským volejbalovým klubem, IČ 26550466, se sídlem Petřivalského 
584/1, Přerov, jako nájemcem, který byl založen nájemní smlouvou ze dne 1.9.2010 mezi 
Sportovním klubem jako předcházejícím pronajímatelem a Přerovským volejbalovým klubem 
jako nájemcem ke stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (ul. Petřivalského 3), příslušné           
k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov, a to ke dni 
7.3.2013.

2. schvaluje dohodu o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerov jako stávajícím 
pronajímatelem a Základní školou Přerov, Želatovská 8, IČ 49558862, se sídlem Želatovská 8, 
Přerov, jako nájemcem, který byl založen nájemní smlouvou ze dne 9.9.2012 mezi 
Sportovním klubem jako předcházejícím pronajímatelem a Základní školou Přerov, 
Želatovská 8, jako nájemcem ke stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (ul. Petřivalského 3), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov, a to 
ke dni 7.3.2013.

3. schvaluje dohodu o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerov jako stávajícím 
pronajímatelem a Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou, Přerov, 
Denisova 3, IČ 61985759, se sídlem Denisova 3, Přerov, jako nájemcem, který byl založen 
nájemní smlouvou ze dne 9.9.2012 mezi Sportovním klubem jako předcházejícím 
pronajímatelem a Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou, Přerov, 
Denisova 3, jako nájemcem ke stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (ul. Petřivalského 3), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov, a to 
ke dni 7.3.2013.

4. schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě, kterou dne 30.4.2008 uzavřely statutární
město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku 
č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 
ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 
ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9 ze dne 16.12.2011 a dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, na jejímž 
základě pronajímatel přenechal nájemci do užívání na dobu určitou do 31.12.2018 nemovité 
věci v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky tvořící sportovní areály - plavecký areál Přerov, koupaliště 
Penčice a zimní stadion Přerov, za celkové nájemné 3.600.000,- Kč/rok navýšených o DPH      
v platné sazbě daně. Dodatkem č. 11 pronajímatel přenechává nájemci do užívání stavbu 
občanského vybavení č.p. 2884 (ul. Petřivalského 3), příslušnou k části obce Přerov I-Město, 
postavenou na pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství, za nájemné ve výši 
35.057,- Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně. Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě 
nabývá účinnosti dnem 8.3.2013.

5. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem         
a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako 
vypůjčitelem, k pozemku p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2 v k.ú. 
Přerov. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018. Účelem výpůjčky 
je užívání pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov, který je zastavěn stavbou občanského 
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vybavení č.p. 2884 (Petřivalského 3), příslušnou k části obce Přerov I-Město, která                  
je předmětem nájemní smlouvy uvedené v bodě 4. usnesení, po dobu trvání nájemního vztahu 
k této stavbě.

6. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem         
a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako 
vypůjčitelem, k movitým věcem, které jsou uvedeny v důvodové zprávě. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Účelem výpůjčky je užívání 
předmětu výpůjčky za účelem  provozování podnikatelských aktivit nájemce v oblasti 
volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti tělovýchovy a sportu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2297/57/6/2013 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístit a provozovat zemní kabel, jeho připojení na stávající venkovní vedení. Zemní kabel 
NN bude uložený v zemi. Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma a s tím 
spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu           
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  zemního kabelu  k tíži pozemku p.č.  
5372,  ost. plocha  v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným         
z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene   
na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah 
věcného břemene  na výše uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístit a provozovat zemní kabel, jeho připojení na stávající venkovní vedení. Zemní kabel 
NN bude uložený v zemi. Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma a s tím 
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spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu           
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  zemního kabelu  k tíži pozemku p.č.  
5453/1  ost. plocha  v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným         
z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah 
věcného břemene  na výše uvedeném pozemku  včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

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

Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

4. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat kanalizační přípojku včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, 
spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění této kanalizační přípojky k tíži pozemků p.č. 301/1 a p.č. 82 oba       
v k.ú. Henčlov a to ve prospěch paní Š.N.   a pana M.H.
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Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a na dobu neurčitou, jednorázová úplata 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 a paní Š.N.   a panem M.H., jako budoucími oprávněnými z věcného 
břemene.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne, kdy budoucí 
oprávnění doručí budoucímu povinnému kolaudační souhlas, 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 DPH v platné sazbě.
Budoucí oprávnění 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: 31.5.2013

5. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov, jako 
budoucím povinným z věcného břemene  a společností ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425,  jako oprávněným    z věcného břemene.
Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene,  zřídit  a provozovat 
stavbu  distribuční soustavy  „Přerov, zahrady pod nemocnicí, S. , přípojka NNK ČDP: IV-12-
8004702“ – uložení kabelového vedení  nízkého napětí  a umístění  přípojné  skříně SS200 v 
pilíři PP1/P s napojením  elektrorozvaděče  p. S.,   na  části pozemku p.č. 2622/1, ostatní 
plocha   v k.ú. Přerov. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou,  v rozsahu 
geometrického plánu  č 5648-77/2012 vyhotoveného  Jiřím Spáčilem, GEODES, Přerov, 
kterým je zaměřen rozsah věcného břemene včetně ochranného pásma na výše uvedeném  
pozemku. Dle  znalecký posudku  č. 6554/14/2013 znalce Ing. Zdeňka Havránka činí  výše  
úhrady za zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2622/1 v k.ú. Přerov  částku 1697,- Kč. 
Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

6.1. ruší  své usnesení č. 2109/53/6/2012, bod 3.2.  z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 
20.12.2012.

6.2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup     
a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku 5103,   
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 ve formě jednorázové úhrady ve výši 500,- Kč, která 
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 
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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 na své náklady a 
prokazatelně doručí  budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném pozemku včetně 
ochranného pásma. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu ve formě jednorázové 
úhrady ve výši 500,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2298/57/6/2013 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti    
č. 105 o celkové výměře 11,80 m2 do podnájmu Ireně Bartoškové, místem podnikání Hranice -
Hranice I - Město, Galašova 1741, IČ 22970428,  když nájemcem nebytových prostor je společnost 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, 
Slovenská republika, IČ 36249840. Účelem podnájmu je  prodej květin, dárkových předmětů a ručních 
prací.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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2299/57/6/2013 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako 
vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 
1.6.2009, dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 5 ze dne 
30.12.2010, dodatku č. 6 ze dne 15.2.2011, dodatku č. 7 ze dne 14.12.2011, dodatku č. 8        
ze dne 25.1.2012 a dodatku č. 9 ze dne 24.10.2012, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímají 
movité věci uvedené v důvodové zprávě. V jiném se smlouva o výpůjčce nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní 
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G. Masaryka 8, Přerov, 
jako vypůjčitelem,  Soupis movitých věci jako předmětu výpůjčky je uveden v důvodové 
zprávě. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Účelem výpůjčky je využití předmětu výpůjčky pro zabezpečení oslav pořádaných přednostně 
půjčitelem a v případě, že těchto movitých věcí nebude třeba k zajišťování oslav pořádaných 
půjčitelem, k zajišťování oslav pořádaných jinými osobami.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2300/57/6/2013 Prominutí smluvní pokuty

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.
neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, dohodnuté ve  smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě  č. 23-023-005-09, ze dne  25.2.2009, uzavřené  mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím prodávajícím a PSS Přerovskou stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, Přerov, IČ 27769585,  
jako budoucím kupujícím.

VARIANTA   II.:
schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, dohodnuté ve  smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě  č. 23-023-005-09, ze dne  25.2.2009, uzavřené  mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím prodávajícím a PSS Přerovskou stavební a.s.,  se sídlem Skopalova 7, Přerov, IČ 27769585,  
jako budoucím kupujícím.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Michal Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Ing. Lajtoch dal protinávrh variantu II. usnesení.
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Bc. Zatloukal sdělil, že nebude hlasovat.

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Lajtocha (varianta II.usnesení):  Při hlasování byli 2 pro, 
7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 8, 1 proti, 1 se zdržel.

2301/57/6/2013 Záměr  statutárního města Přerova - přičlenění honebních pozemků      
v k.ú. Přerov k  honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p – ( Libava, 
Bochoř)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - vložení honebních 
pozemků   v k.ú. Přerov, které tvoří  přílohu  usnesení  do  honitby  Vojenských lesů a statků ČR, s.p.  
- Bochoř. Dohoda o přičlenění honebních  pozemků bude uzavřena na dobu určitou,  po dobu platnosti 
honitby.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2302/57/6/2013 Udělení plné moci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje plnou moc pro Ředitelství dálnic a silnic ČR, se sídlem 
na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390, (dále též jako zmocněnec) za Statutární město Přerov, 
se sídlem Přerov, Přerov I- Město, Bratrská 709/34, 750 00, IČ: 00301825 (dále jako zmocnitel)           
k podání „Ohlášení odstranění stavby“ účelové komunikace na pozemku p.č. 168 v k.ú. Popovice         
u Přerova, jenž je součástí stavby D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, stavební objekt SO 852 
– Rekultivace stávající polní cesty II/436 – Popovice a dále    k jednání   dle příslušných ustanovení 
správního řádu při veškerých úkonech, přijímání doručovaných písemností, včetně podávání vzdání se 
opravných prostředků v řízení, vedeném před správními orgány a dále i mimo toto řízení při jednání     
s fyzickými a právnickými osobami s touto věcí spojených, za účelem realizace veřejně prospěšné 
stavby „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“, a to stavby prováděné v souladu          
s pravomocným územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Lipník nad Bečvou pod. čj. 
MU/18273/2007/SU/SLO/142 ze dne 10.9.2007 (nabytí právní moci dne 6.2.2008)
Tato plná moc se uděluje ve smyslu ust. § 33, odst. 2, písm b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení, v platném znění.
Platnost této plné moci se sjednává na  dobu 1 roku od jejího podpisu.
Statutární město Přerov souhlasí s tím, že zmocněnce je oprávněn  v plném rozsahu zmocnit  třetí 
osobu k jednání za zmocnitele v rozsahu této plné moci. Touto třetí osobou bude společnost 
Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 271/13, 602 00, IČ: 46347488, zapsaná            
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odst. b, vložka 785.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA  11.00 – 11.10 hodin.

5.  VEŘEJNÉ   ZAKÁZKY

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Petr Karola vedoucí odboru vnitřní správy a Bc. 
Jitka Kočicová vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu.

2281/57/5/2013 „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ – schválení uzavření mandátní 
smlouvy

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

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

Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi.

2282/57/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ - schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání významné veřejné zakázky na služby, dle § 16a, odst. b) „Městská 
autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“, v souladu s ustanovením § 27 zákona                  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení
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2. schvaluje zadávací dokumentaci a návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, včetně příloh č. 1 až 8

3. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
spol. Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, zajistil uveřejnění vyhlášení, včetně 
všech  schválených dokumentů týkajících se veřejné zakázky, na profilu zadavatele, v souladu 
s požadavky které pro tuto povinnost stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, případně další související zákonné předpisy a vyhlášky.

Diskuse:
Ing. Lajtoch:
- na městskou hromadnou dopravu máme v rozpočtu 26 milionů Kč. Když bude nejlevnější 

nabídka na větší částku, než kterou máme v rozpočtu, co se stane, můžeme to schválit? Nebo 
zrušíme soutěž?

Mgr. Karola:
- z legislativních důvodů nestane se vůbec nic. V zadávací dokumentaci je stanovena 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, tato hodnota je nějakým způsobem koncipovaná. 
Pokud všichni uchazeči podají nabídku, která bude přes předpokládanou hodnotu a vyhrál 
někdo s vyšší cenou, předpokládám, že hodnotící komise se ho bude ptát, jak k té ceně došel. 
My máme dva argumenty pro tuto hodnotu a to reálné plnění prostřednictvím současného 
dopravce a projekt optimalizace, který je spočítán na 18 autobusů a na kilometry, které 
potřebujeme odjezdit. Navíc máme srovnatelné nabídky, které předkládaly konkurenční firmy.

- požádal o vyškrtnutí v bodě 2) usnesení čísel příloh.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Karola a Bc. Kočicová.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Marta Šintáková vedoucí oddělení sociální 
prevence a pomoci a paní Oldřiška Sedláčková vedoucí odboru ekonomiky.

2303/57/7/2013 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
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2. ukládá odboru vnitřní správy, odboru sociálních věcí a školství a odboru ekonomiky vydat      
k metodickému pokynu uvedenému v bodě 1 tohoto usnesení tabulky a postupy účtování dle 
důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA, Bc. M. ŠINTÁKOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.3.2013

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat 
dle Metodického pokynu – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 1. mezitímní závěrky zpracované ke dni 
31. 3. 2013

Odpovídá: ředitelé příspěvkových organizací

Termín: 31.3.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Sedláčková.

2304/57/7/2013 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem - projednání 
výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřízených statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol 
lze naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou:

 Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí 3 třídy 
naplnit do počtu 26  a na odloučeném pracovišti v Čekyni 2 třídy naplnit do počtu 28 dětí,

 Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, kde lze na 
odloučeném pracovišti ve Vinarech 2 třídy naplnit do počtu 28 dětí,

 Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 
naplnit 3 třídy do počtu 28 dětí,

 Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
 Mateřské školy Přerov, Komenského 25, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí  ve 

třídě,
 Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí  ve 

třídě,

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.9.2013
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2. schvaluje pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.9.2013

Při hlasování bylo pro 9, pan Zácha nepřítomen a nehlasuje.

2305/57/7/2013 Úprava platu ředitelky 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 04. 2013 platový postup do vyššího 
platového stupně paní Aleně Ogounové, ředitelce Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 v rozsahu dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.3.2013

Při hlasování bylo pro 9, pan Zácha nepřítomen a nehlasuje.

2306/57/7/2013 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov –
novela školského zákona 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje prodloužení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele u níže uvedených ředitelů 
škol na dobu určitou od 01. 08. 2013 do 31. 07. 2019 a vydání tomu odpovídajícího potvrzení               
s náležitostmi jmenovacího dekretu, dle doporučeného postupu Ministerstva školství, mládeže                
a tělovýchovy ze dne 10. 01. 2012 č.j.: MSMT-900/2012-20  
a  ze dne 27. 01. 2012 č.j.: MSMT-2119/2012-20: 
Mgr. Božena Přidalová,  ředitelka organizace Základní škola  Přerov, Za mlýnem 1,
Mgr. Lea Vodičková, ředitelka organizace Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19.
Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 
tj. po 30. 04. 2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.5.2013

VARIANTA  II.:
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ukládá Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města  Přerova  
připravit vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů níže uvedených škol:
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1,
Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19.

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

7.5 Sestavení   konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 
školy,  Přerov – Předmostí, Hranická 14 - jmenování členů komise včetně 
předsedy, určení tajemníka konkursní komise 

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov –
Předmostí, Hranická 14, zřízené statutárním městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov –
Předmostí, Hranická 14, zřízené statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s 
účinností od 07. 03. 2013.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov – Předmostí, 
Hranická 14:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Marie Hudečková (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Mgr. Miroslav Fryštacký (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 

školství podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Svisle 13)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Ing. Tomáš Dostal (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 –  pana Mgr. Dušana Hluzína, s účinností od 07. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 je s účinností od 07. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, 
zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu 
města Přerova.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ
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Termín: 6.3.2013

Předkladatel náměstek primátora Mgr. Hluzín materiál stáhl.

7.6 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 -
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise  Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním 
městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 07. 03. 2013.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Bc. Marie Netočná (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle   druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Komenského    25)

• Bc. Lenka Sujová  (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov,                            
Dvořákova 23)

• PaedDr. Libuše Vrbová (školní inspektor České školní inspekce)

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 07. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 je s účinností od 
07. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 
Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.7.2013

Předkladatel náměstek primátora Mgr. Hluzín materiál stáhl.
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7.7 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 
tajemníka konkursní komise   Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace, zřízené statutárním městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 
zřízené statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 07. 03. 2013.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Michaela Gálíčková (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
U tenisu 2)

• Miroslava Kleskeňová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov 
- Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace)

• PaedDr. Libuše Vrbová (školní inspektor České školní inspekce)

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace  –  pana Mgr. Dušana Hluzína, s účinností od 07. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace je s účinností od 07. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně 
Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace zřízené statutárním 
městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.7.2013

Předkladatel náměstek primátora Mgr. Hluzín materiál stáhl.
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7.8 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Trávník 27 
- jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise   Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Trávník 27

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, zřízené statutárním 
městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, zřízené statutárním městem Přerov 
dle předloženého návrhu, s účinností od 07. 03. 2013.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Trávník 27:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Mgr. Ilona Bočinská (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16)

• Mgr. Marta Pokorná (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Trávník 27)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Ing. Jiří Lajtoch (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, 

Trávník 27).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 07. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 je s účinností od 07. 
03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 
školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Trávník 27 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

Předkladatel náměstek primátora Mgr. Hluzín materiál stáhl.
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7.9 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 - jmenování 
členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise  
Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele 
Základní školy Přerov, U tenisu 4

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, zřízené statutárním městem 
Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, zřízené statutárním městem Přerov 
dle předloženého návrhu, s účinností od 07. 03. 2013.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Mgr. Božena Přidalová (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Přerov,
Za mlýnem 1)

• Mgr. David Zbořil (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov,
U tenisu 4)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní 

škola Přerov, U tenisu 4).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 07. 03. 2013,

4. schvaluje, že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 je s účinností 
od 07. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 
Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

Předkladatel náměstek primátora Mgr. Hluzín materiál stáhl.
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8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

2307/57/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, (2+1), o ploše 79,65 m² v domě č. p. 608, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k.ú. Přerov, Škodova,      
č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní R.B., za nájemné ve výši 3 743,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 (1+1), o ploše 44,20 m² v domě č. p. 2383, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k.ú. Přerov, Generála 
Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní L.K.,  za nájemné ve výši 
2 077,- 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 bytu č. 27, (1+1), o ploše 28,79 m² v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť 
II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní E.K., za nájemné ve výši 1 353,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 83,03 m², v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, Kainarova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s manželi S.  a R.M., za nájemné ve výši 
3 902,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje  se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 56,91 
m², v domě   č. p. 2536, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 
5738/15, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5),          
s panem D.P., za nájemné ve výši 2 407,- 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. 1 (1+2), o ploše 54,25 m², v domě č. p. 2309, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní I.H., za nájemné ve výši 2 549,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (2+2), o ploše 51,67 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. 7), s paní J.K., za nájemné ve výši 2 428,-
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Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (3+1), o ploše 78,71 m², v domě č. p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2487/6, v k. ú. Přerov, Vaňkova, 
č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní B.C., za nájemné ve výši 3 699,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady dlužného nájemného a poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9 ruší usnesení č. 2258/56/8/2013 (bod č. 6) ze dne 13. 2. 2013 (K.T.).

10. ruší usnesení č. 2258/56/8/2013 (bod č. 7) ze dne 13. 2. 2013 (L.K.).

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (1+1), o ploše 39,84 m², v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039 v k. ú. Přerov, Na hrázi, č. 
o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem L.K., za nájemné ve výši 1 872,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2013

Hlasování o bodu 5) usnesení:  Při hlasování byli 2 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodech usnesení 1 až 4,  bodech 6 až 11:  Při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval.

2308/57/8/2013 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 60, (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 J.P., 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.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 50, (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. 
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s paní R.P., za nájemné ve výši 460,- 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. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
obecnímu bytu paní R.P.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 26, (1+0), o ploše 
31,81 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném    
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov I, Mervartova č. o. 9 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s paní D.M., za nájemné ve výši 592,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 3, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 38, (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. 4) s paní L.H., za nájemné ve výši 460,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 4, na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 53, (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. 5 ) s paní E.M., za nájemné ve výši 460,- 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.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 15.4.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2309/57/8/2013 Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, 
jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace,             
IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p. 54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních 
služeb paní K.K.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 15.5.2013
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

2310/57/8/2013 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost                
o poskytnutí dotace

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 48 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem 
Tovačov, Nádražní č.p. 94, PSČ 751 01, na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem pro uživatele dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.5.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Bc. Šintáková.

9.  RŮZNÉ

2311/57/9/2013 Půjčka ze sociálního fondu

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a Ing. Jiří Bakalík tajemník 
MMPr.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Přerova poskytnutí bezúročné půjčky a uzavření smlouvy o půjčce včetně jejího 
jištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. K.A. koupě bytu 100 000,- N.H.

CELKEM 100 000,-
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.
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2312/57/9/2013 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na informační 
tabuli požární stanice profesionálních hasičů v Přerově.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro.

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

Ing. Lajtoch:

 změna termínu konání schůze Rady města Přerova – původní termín středa 20.3.2013 změnit 
na úterý 19.3.2013.

11.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 57. schůzi Rady města Přerova dne 6. března 2013 ve 12.45 hodin.

V Přerově dne 8. března 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                               Ing. Michal Špalek
primátor města Přerova                                                                                   člen Rady města Přerova



38


