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USNESENÍ z 59. schůze Rady města Přerova konané dne 19. března 2013

2274/59/1/2013 Program 59. schůze Rady města Přerova konané dne 19. března 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 59. schůze Rady města Přerova konané dne 19. března 2013,

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 59. schůze 
Rady města Přerova.

2275/59/2/2013 Změna v personálním obsazení Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností k 1. 4. 2013 členem Komise pro cestovní ruch 
a kulturu paní Ludmilu Mikšovou.

2276/59/3/2013 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov sestavených k 31.12.2012 a rozdělení hospodářských výsledků těchto organizací dle 
návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2012, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasit, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2012, a to bez výhrad,

b) roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou k 31.12.2012, dle § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
hospodářský výsledek ve výši 38 329 089,47 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 
nerozdělený zisk,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2012,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního 
města Přerova k 31.12.2012 dle přílohy č. 14.

2277/59/4/2013 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/12 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/12 ze 
dne 19.9.2012 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi R.a R.P., jako 
dlužníky, jehož předmětem bude změna  znění čl. III odst.1, věty první tak, že stávající text:
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"Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 70 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.9.2018."

se nahrazuje textem:

"Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 28 900,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.9.2018."

v ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.4.2013

2278/59/4/2013 Rozdělení finančních prostředků FMB

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 
24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů 
poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv 
o půjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čís.

Žadatel Lokalita 
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. P.a J.V. 1-oprava střechy 100 000,00
3 roky

Ručitel:
Ing. P.V.

2. M.K.*) 1-oprava střechy
2-oprava plyn.vytáp.
3-výměna oken,dveří
4-výměna podlah
8-rekonst.WC,koupelny
9-výměna klemp.prvků
12-výměna rozv.tepla
18-oprava komína

300 000,00
8 let

Zástava
nemovitostí

3. R.B. 3-výměna oken,dveří
17-oprava balkonu

45 000,00
5 let

Ručitel:
S.K.

4. J.V. 3-výměna oken 85 000,00
5 let

Ručitel:
A.V.

5. S.a L.H. 1-oprava střechy
3-výměna střeš.oken

100 000,00
5 let

Ručitel:
M.
D.

6. D.S. 2-zřízení plyn.vytáp.
13-výměna rozv.vody
15-výměna kanal.svodů

60 000,00
5 let

Ručitel:
Z.S.

*) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení nebo písemného vyjádření 
stavebního úřadu k požadovaným druhům půjčky
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Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 15.5.2013

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

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky druhého výběrového řízení 
pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2013 
v souladu s čl. IV Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu, ve znění pozdějších předpisů takto:

a) žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 20.5.2013 do 1.7.2013,

b) místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání:
Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře 
č. 66, Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města 
(www.prerov.eu).

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 10.5.2013

2279/59/4/2013 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

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

2280/59/4/2013 Rozpočtové opatření č. 5

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

2281/59/4/2013 Obec Nová Dědina – žádost o prominutí pohledávky za žáky 
dojíždějící do základní školy zřízené statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje prominutí úhrady faktury č. škol/253/12/9-12 ve výši 4 153,- Kč vystavené za 
dva žáky s trvalým pobytem v obci Nová Dědina, IČ: 00287555, DIČ: CZ00287555,  se 
sídlem Nová Dědina 12, PSČ: 768 21 Kvasice, kteří v období 9 – 12/2012 plnili povinnou 
školní docházku v základní škole zřizované statutárním městem Přerovem.

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství vymáhat po obci Nová Dědina, IČ: 00287555, DIČ: 
CZ00287555, se sídlem Nová Dědina 12, PSČ: 768 21 Kvasice,  úhradu faktury č. 
škol/253/12/9-12 ve výši 4 153,- Kč vystavené za dva žáky s trvalým pobytem v obci Nová 
Dědina, kteří v období 9 – 12/2012 plnili povinnou školní docházku v základní škole 
zřizované statutárním městem Přerovem.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 15.4.2013
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2282/59/5/2013 Grantový program pro rok 2013 v oblasti sportu, volného času, 
kultury, sociální a zdravotnictví

Rada města Přerova po projednání:

1) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o 
poskytnutí těchto dotací v oblasti:

a)    sport - viz tabulky číslo 1-13 této důvodové zprávy v celkové výši 1.745.000 Kč,
b)    volný čas - viz tabulky číslo 14-19 této důvodové zprávy v celkové výši 252.000 Kč,
c)    kultura - viz tabulky číslo 20-28 této důvodové zprávy v celkové výši 697.000 Kč,
d)    sociální - viz tabulky číslo 29-35 této důvodové zprávy v celkové výši 597.000 Kč,
e)    zdravotnictví - viz tabulky číslo 36-37 této důvodové zprávy v celkové výši 75.000 Kč,

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ, Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.9.2013

2) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o 
poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky 
číslo 1-37 této důvodové zprávy, kde je u žadatelů pod sloupcem "Návrh pracovní skupiny" 
uvedena nulová výše dotace,

3) schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Grantového programu 
pro rok 2013 v souladu s podmínkami stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace.

2283/59/6/2013 Změna č. 1 Územního plánu města Přerova - vydání

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , příslušnému podle 
§ 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění,

1. schválit vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu města Přerova podle přílohy důvodové zprávy,

2. vydat Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy.

2284/59/7/2013 Centrální nákup hygienických potřeb

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Centrální nákup hygienických 
potřeb“, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,          
ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Poř. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. B COLOR s.r.o. 268 39 211
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Dvořákova 2873/68, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

2. Blanka Vlková
Bohuslava Němce 2704/17, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

180 52 975

3. Jiří Matoušek
Velká Dlážka 1642/50, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

126 86 913

4. Ladislav Zbožínek
Za mlýnem 1223/55, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

106 37 443

5. Pavel Hermély
Tovačovská 638/2, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

676 88 691

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova Miloš Šidlo člen Zastupitelstva města 
Přerova

Ludmila Tomaníková členka Zastupitelstva 
města Přerova

Mgr. Přemysl Dvorský, 
PhD.

člen Zastupitelstva města 
Přerova

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Mičkalová Lenka Oddělení vnitřních služeb

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Mgr. Dušan Hluzín St. město Přerov
náměstek primátora

Michal Zácha, DiS. St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Jiří Bakalík Magistrát města Přerova
tajemník

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy 
MMPr, vedoucí

Mgr. Jaroslav Macíček Kulturní a informační 
služby města Přerova 
(KIS), ředitel

Bc. Dagmar Vrbovská KIS, ekonom

Ing. Pavel Cimbálník Městská knihovna v 
Přerově, ředitel

Ing. Veronika Borovská Městská knihovna v 
Přerově, ekonom

Ing. Bedřich Budka Teplo Přerov a.s.
vedoucí ekonom. úseku

Ing. Jaroslav Klvač Teplo Přerov a.s.
ředitel

Mgr. Přemysl Dvorský, 
PhD.

ZŠ Želatovská 8, Přerov, 
ředitel

Mgr. Miroslav Fryštacký ZŠ Svisle 13, Přerov, 
ředitel

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Mgr. Drah. Dučáková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

2285/59/7/2013 Centrální nákup kancelářského materiálu

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Centrální nákup kancelářského 
materiálu“, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     
ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Poř. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. ABS trading CZ s.r.o.
Dluhonská 1350/43, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

268 62 999

2. Blanka Vlková
Bohuslava Němce 2704/17, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

180 52 975

3. DISKONT s.r.o.
Jiráskova 1433/10, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

428 66 626

4. LUMA trading s.r.o.
Za mlýnem 2945/56, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

268 12 002

5. Papír plus s.r.o.
Žerotínovo nám. 652/17, 750 02, Přerov – Přerov I-Město

258 24 392

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova Miloš Šidlo člen Zastupitelstva města 
Přerova

Ludmila Tomaníková členka Zastupitelstva 
města Přerova

Mgr. Přemysl Dvorský, 
PhD.

člen Zastupitelstva města 
Přerova

Bc. Dagmar Brázdová Oddělení vnitřních služeb Mičkalová Lenka Oddělení vnitřních služeb

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Mgr. Dušan Hluzín St. město Přerov
náměstek primátora

Michal Zácha, DiS. St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Jiří Bakalík Magistrát města Přerova
tajemník

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy 
MMPr, vedoucí

Mgr. Jaroslav Macíček Kulturní a informační 
služby města Přerova 
(KIS), ředitel

Bc. Dagmar Vrbovská KIS, ekonom

Ing. Pavel Cimbálník Městská knihovna v 
Přerově, ředitel

Ing. Veronika Borovská Městská knihovna v 
Přerově, ekonom

Ing. Bedřich Budka Teplo Přerov a.s.
vedoucí ekonom. úseku

Ing. Jaroslav Klvač Teplo Přerov a.s.
ředitel

Mgr. Přemysl Dvorský, ZŠ Želatovská 8, Přerov, Mgr. Miroslav Fryštacký ZŠ Svisle 13, Přerov, 
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PhD. ředitel ředitel

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Mgr. Drah. Dučáková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

2286/59/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor     
v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce 
Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. 481, v k.ú. Předmostí (Tyršova 
68).

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – rozšíření předmětu 
nájmu části nebytových prostor č. 101 v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části 
obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. 481, v k.ú. Předmostí, (Tyršova 68), o sklad o výměře 
21,22 m2 a klubovnu o výměře 42,30 m2 dle nájemní smlouvy ze dne 4.1.1991, ve znění dodatků č. 1 
až č. 16.

2287/59/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103, 
v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 3157/5, v k.ú. Přerov (Kozlovská 4).

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – snížení výše 
nájemného z nebytové jednotky č. 191/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 190, 
191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5, v k.ú. Přerov, (Kozlovská 4),   
o výměře 91,40 m2 dle nájemní smlouvy ze dne 19.1.2009, ve znění dodatků č. 1 až  č. 6.

2288/59/8/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 12 bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2513, č.p. 2514, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5745/28 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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 12 níže uvedených bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2513, č.p. 2514, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2513, č.p. 2514, příslušném pro 
část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických 
podílů na pozemku p.č. 5745/28 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
2514/1 5980/72631
2514/2 6311/72631
2514/3 6124/72631
2514/4 6026/72631
2514/5 5946/72631
2514/6 6592/72631
2513/1 5950/72631
2513/2 5947/72631
2513/3 5956/72631
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2513/4 5939/72631
2513/5 5901/72631
2513/6 5959/72631

2289/59/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 54, ostatní plocha, o výměře cca 336 m2 v k.ú. Popovice u Přerova.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

2290/59/8/2013 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 
z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. P.a R.P., za kupní cenu 
113.820,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

2291/59/8/2013 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 odstoupení 
Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví 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., která byla uzavřena dne 
28.11.2012 z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 241.575,- Kč v termínu do 15.2.2013.

2292/59/8/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2600/8 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.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 556/13/3/2012, schválené na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012, 
kterým 
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"schválilo úplatný převod 29 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy"

a to tak, že se původní znění usnesení, kterým byl schválen "úplatný převod 29 bytových jednotek" 
nahrazuje zněním "úplatný převod 30 bytových jednotek" a současně se mění uvedená příloha v části 
týkající se převodu bytové jednotky č. 2602/7, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost 
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena 
pozemku ve
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena 
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2600/8 2+1 užíváno bez
právního důvodu

5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost 
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena 
pozemku ve
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena 
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2600/8 2+1 R.J.
R.S.

5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2600/8 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

2293/59/8/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č.545, zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví  M.M. za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena v místě a čase 
obvyklá činí 118 800,-  Kč, tj. 150,- Kč/m2

2294/59/8/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření 
dodatku č. 1. ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené  dne 1.12.2011 mezi  Z.S.,  jako 
budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím, na úplatný převod 
části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov, kterým se  článek III smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní mění tak, že  kupní cena  ve výši 650 Kč/m2 se  mění na částku  1500,- Kč/m2.
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2295/59/8/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
dvojgaráže bez č.p. /č.ev. na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a panem M.H. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem 
nebytových prostor - dvojgaráže v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/10, zast.pl. a 
nádvoří, o výměře 51 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou 1 měsíc. Roční nájemné bude činit 7.584,- Kč, t.j. 148,71,- Kč/m2, navýšené o 
příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je užívání nebytových prostor jako garáž.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

2296/59/8/2013 Zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 3803/3  v k.ú. Přerov,           
v majetku statutárního města Přerova                                       

Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku  pozemku p.č. 
5611/19,  p.č. 5611/30, p.č. 5611/32, p.č. 5290/100  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení VN a NN včetně ochranného pásma 
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemku  p.č. 3803/3, v 
k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat inženýrské sítě na  nemovitém majetku  společností AVEZO Plus a.s., 
Krofkova 828/1 Žabovřesky, Brno, a to  stavbu, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a 
přípojky NN distribuční soustavy včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění, k tíži pozemku p.č. 5611/19,  p.č. 5611/30, p.č. 5611/32, 
p.č.. 5290/100  v k.ú. Přerov. 
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Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi společností AVEZO Plus a.s., Krofkova 828/1 Žabovřesky, Brno  jako 
budoucím povinným z věcného břemene  a statutárním městem Přerov jako budoucím  oprávněným    
z věcného břemene. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

3. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ   24729035, se sídlem 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 ze dne 27.8.2012.

Dodatek se týká čl.I  smlouvy a to rozšíření v rozsahu věcného břemene o pozemek p.č. 313/2, 
ost.plocha v k.ú. Újezdec u Přerova.
V jiném se obsah smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

2297/59/8/2013 Vypořádání majetkoprávních vztahů  v souvislosti s umístěním a 
provozováním stavby "Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemků p.č. 2637/2, ost. plocha ,  o výměře 281 m2, p.č. 2637/3, ost. 
plocha o výměře 158 m2,  p.č. 5009/1, ost. plocha o výměře 86 m2, a p.č. 6855, vodní plocha, o 
výměře 254 m2, vše dočasný  zábor v k.ú. Přerov mezi Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013, se 
sídlem Brno, Dřevařská 932/11, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem jako 
nájemcem, za účelem provedení stavby „Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově“ s tím, že 
nejprve bude  mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě.

Podle smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřou smluvní strany nájemní smlouvu k části pozemků 
p.č. 2637/2, ost. plocha ,  o výměře 281 m2, p.č. 2637/3, ost. plocha o výměře 158 m2,  p.č. 5009/1, ost. 
plocha o výměře 86 m2, a p.č. 6855, vodní plocha, o výměře 254 m2, vše dočasný  zábor v k.ú. 
Přerov před předáním staveniště stavby „Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově“ statutárnímu 
městu Přerov s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne zahájení stavby 
(uzavření nájemní smlouvy) do doby dokončení stavby a jejího následného majetkoprávního 
vypořádání, za nájemné ve výši stanovené cenovým výměrem MF ČR platným v době uzavření 
nájemní smlouvy. Účelem nájemní smlouvy bude provedení stavby „Lávka přes Bečvu U tenisu v 
Přerově“.

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístit a provozovat  stavbu lávky  přes Bečvu U tenisu v Přerově dotčenou pozemky p.č.  2637/2,ost. 
plocha,  p.č. 2637/3, ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. plocha a p.č. 6855, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené, vše v k.ú. Přerov. Věcné břemeno  bude spočívat  v povinnosti strpět a umožnit  
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oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby,  včetně případné rekonstrukce a odstranění stavby „Lávka přes Bečvu U 
tenisu v Přerově“  k tíži pozemku p.č. 2637/2, ost. plocha,  p.č. 2637/3, ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. 
plocha a p.č. 6855, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch  
statutárního města Přerova. 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 oprávněným z věcného 
břemene na straně jedné a společností  Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ    
601 75,  IČ 70890013, jako budoucím povinným 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  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.

2298/59/8/2013 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 5 volných bytových 
jednotek bez pohledávky i s pohledávkou formou veřejného 
výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 86/22 v objektu k bydlení 
č.p. 86, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí 
(Pod skalkou 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 86, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. 
Předmostí a zastavěném pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164.

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 4 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na 
odpolední 2) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3672 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
2178/2                                            7151/148496
2178/14                                          6818/148496
2178/18                                          7144/148496
2178/20                                          6635/148496

2299/59/8/2013 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo 
spoluvlastněných statutárním městem Přerov o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za rok 2012, tedy o 3,3 %, a to s účinností od 1. května 2013.
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2300/59/8/2013 Doprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. 
obálkovou metodou

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  výjimku     
z vnitřního předpisu č. 25/2007„Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ doprodeje 14 níže uvedených volných bytových jednotek 
bez pohledávky tzv. obálkovou metodou.

1. bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 
2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov ve výši 5035/122985.

2.  bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov ve výši 611/17144.

3.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5745/21 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
2519/4                                          5385/138743
2519/6                                          5346/138743

4.   bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2129 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267.

5.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.
3461 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3461 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
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6.   bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 3457 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov ve výši 4511/76986.
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7.   bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
ve výši 7722/185721.  

8.   bytové jednotky č. 2382/10 v objektu k bydlení   č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003.  

9.   bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve výši 5531/132455. 

10. 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 4170/2 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
2531/6                                          5505/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7,9) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve 
výši 291/15137.

2301/59/9/2013 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: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.3.2013

2302/59/9/2013 Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,-
Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola                
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem. Smlouva      
o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Účel použití 
dotace je uveden v důvodové zprávě.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.8.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 
dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 
Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 
za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle 
důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Tyto podmínky se vztahují 
pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 
2833/17a.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.8.2013

2303/59/9/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2013/2014  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16,  pro školní rok 2013/2014 za 
podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.9.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z nejnižšího počtu žáků 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro školní rok 2013/2014,

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.8.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazek statutárního města Přerova 
uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, na  5 žáků pro školní rok 2013/2014 do celkové výše 242 000,-
Kč,

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.8.2013

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2013/2014 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v 
důvodové zprávě,
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Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.8.2013

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr financovat z rozpočtu 
statutárního města Přerova náklady Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v období 
9/2013 až 8/2015 spojené s pracovní pozicí sociálního pedagoga.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.8.2013

2304/59/10/2013 Veřejná sbírka - Frenštát pod Radhoštěm

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch města Frenštát pod 
Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, a  to formou  pokladničky 
umístěné v prostorách konání zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.04.2013. Čistý výtěžek 
sbírky bude určen na pomoc poškozeným rodinám při neštěstí v domě č. 39, ul. 6. května, ve Frenštátu 
pod Radhoštěm.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.4.2013

2305/59/10/2013 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají     
o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova 
pro seniory v Přerově

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, 
jejichž občané žádají o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova pro
seniory v Přerově, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb, pro rok 2013.

2306/59/10/2013 Vnitřní předpis č.  xx/2013, kterým se mění Vnitřní předpis č. 6/2012 
metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 
určení v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou, 
stanovení výše finančního příspěvku pro rok 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. xx/2013, kterým se mění Vnitřní předpis č. 6/2012, metodický 
pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení       
- v domech s pečovatelskou službou, ve znění důvodové zprávy. Vnitřní předpis nabývá 
účinnosti dnem 01.04.2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 1.4.2013

2. bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají              
o umístění do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. v domech zvláštního určení -
domech s pečovatelskou službou, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb 
pro rok 2013, za podmínky schválení Vnitřního předpisu č. xx/2013, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 6/2012, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení    
v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou.

2307/59/10/2013 Pověření k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
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Rada města Přerova po projednání pověřuje Bc. Martu Šintákovou, vedoucí oddělení sociální 
prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, uzavíráním Dohod o 
výkonu pěstounské péče, a to do doby ukončení mateřské a rodičovské dovolené vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství, Mgr. Romany Pospíšilové. Bc. Marta Šintáková je oprávněna delegovat 
oprávnění uzavírání Dohody o výkonu pěstounské péče na jiného zaměstnance zařazeného do Odboru 
sociálních věcí a školství.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: průběžně

2308/59/11/2013 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o společné strategii 
měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,                   
IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, s účinností od 1.1.2014 na dobu 10 let, 
ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce 
statutárního města Přerova MUDr. Michala Chromce členem představenstva akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, 
Šířava 483/21.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový rámec ve výši 20 000 000 
Kč na poskytnutí finančních zdrojů akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, na výstavbu kanalizace Kozlovice a 
napojení Dluhonic formou účasti statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu 
společnosti.

2309/59/11/2013 Informace o plnění Programového prohlášení Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o plnění Programového prohlášení Rady 
města Přerova k 31. 12. 2012.

2310/59/11/2013 Dohoda o formě vzájemné spolupráce při využívání mobilní čerpací 
stanice MČS SIGMA 20-600-K mobilní technikou HZS Olomouckého 
kraje

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
primátorem Ing. Jiřím Lajtochem, Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a  subjektem 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, zastoupeným krajským ředitelem plk. Ing. 
Karlem Koláříkem, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940.

2. pověřuje podpisem dohody o spolupráci primátora Ing. Jiřího Lajtocha. Termín: 15. 4. 2013.

2311/59/11/2013 Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení 1917/49/9/2012 ze dne 2. října 2012.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
Požární řád statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

2312/59/11/2013 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí předloženou zprávu,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí.

2313/59/11/2013 Návrh na stanovení osobního příplatku Bc. Janě Žouželkové, ředitelce 
Sociálních služeb města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 4. 2013 návrh na přiznání osobního 
příplatku paní Bc. Janě Žouželkové, ředitelce Sociálních služeb města Přerova v rozsahu, uvedeném       
v příloze č. 1.

V Přerově dne 19. 3. 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                   Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
primátor města Přerova            členka Rady města Přerova


