
1

ZÁPIS

z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 10. dubna 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové a investiční 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:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté:

Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Zdeněk Vojtášek -vedoucí odb. správy majetku a komunálních služeb
Bc.Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odb. ekonomiky
Bc. Libuše Drtilová - vedoucí odd. školství a mládeže
Bc. Marta Šintáková - zastupující vedoucí odb. sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Karola - vedoucí odb.vnitřní správy
Ing. Pavel Gala - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje
JUDr. Petr Dutko - externí právník advokát vykonávající služby pro odd.bytové správy

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 60. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 10. dubna 2013  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města, Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     jednomyslně 11 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze Rady města byl navržen Ing. Jaroslav Čermák.

Hlasování o ověřovateli:   jednomyslně 11 pro
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2314/60/1/2013 Program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 10. dubna 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 10. dubna 2013,

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze Rady města 
Přerova.

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

2315/60/2/2013 Kontrola usnesení - uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě o běžném účtu

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o běžném 
účtu v české měně pro kraje, obce a jimi zřízené organizace mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2316/60/2/2013 Změna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit na základě 
§84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s 
účinností od 1.5.2013 do funkce člena osadního výboru Žeravice  Ing. Michala Špalka.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková.

2317/60/3/2013 Útulek pro zvířata - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru – finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.01.2013 do 31.03.2013 v celkové výši 1.600 Kč.

Hlasování: jednomyslně 11 pro
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2318/60/3/2013 Souhlas se změnou pojišťovny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s tím, aby manželé M.a Ing K.H. uzavřeli pojistnou 
smlouvu, kterou bude pojištěn objekt bydlení č.p. 6, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, na 
pozemku p. č. 121 v k. ú. Henčlov. Pojistná smlouva bude uzavřena s Allianz pojišťovnou, a. s., za 
podmínky bezodkladného provedení vinkulace pojistného plnění z této pojistné smlouvy, ve prospěch 
statutárního města Přerova.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 10.5.2013

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2319/60/3/2013 Uzavření smluv s peněžními ústavy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy - Konto pro municipality mezi statutárním městem Přerov a 
Sberbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4 - Nusle, IČ 25083325,

2. schvaluje uzavření smlouvy o Depozitním běžném účtu pro veřejný sektor mezi statutárním 
městem Přerov a Sberbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4 - Nusle, 
IČ 25083325,

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o Depozitním běžném účtu pro veřejný sektor 
mezi statutárním městem Přerov a Sberbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00  
Praha 4 - Nusle, IČ 25083325,

4. schvaluje uzavření Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem, a to mezi 
statutárním městem Přerov a Sberbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00  
Praha 4 - Nusle, IČ 25083325,

5. schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi statutárním městem 
Přerov a J & T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2013

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2320/60/3/2013 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 
poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem 
Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7 jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, 
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dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.2.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 a 
dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, ve znění dle přílohy č. 1,

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.4.2013

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

V diskusi primátor Ing. Lajtoch upozornil, aby v budoucnu předlohy týkající se uzavírání smluv či 
jejich dodatků vždy obsahovaly stanovisko odd. právního včetně podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel

3.5/60/3/2013 Přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a. s.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o přijetí půjčky ve výši do 22 mil. Kč se splatností do roku 2018 mezi statutárním městem 
Přerov a společností Teplo Přerov, a. s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, IČ 
25391453. Půjčka bude poskytnuta bez zajištění.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.7.2013

Na základě diskuse bylo uloženo vedoucí Odboru ekonomiky paní Sedláčkové materiál přepracovat a 
bude projednán po polední přestávce.

2322/60/3/2013 Vnitřní předpis č.  ......./2013 "Postup při uplatňování DPH"

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší s účinností k 10. 4. 2013 vnitřní předpis č. 24/2011 "Postup při uplatnění DPH"

2. vydává s účinností od 11. 4. 2013 vnitřní předpis č. ... /2013 "Postup při uplatnění DPH" ve 
znění dle přílohy důvodové zprávy

3. ukládá odboru ekonomiky vydat k vnitřnímu předpisu č. …/2013 „Postup při uplatnění 
DPH“, uvedenému v bodě 2 tohoto usnesení přílohy uvedené v důvodové zprávě

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.4.2013

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2323/60/3/2013 Rozpočtové opatření č. 6

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2324/60/3/2013 Žádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek 
požární ochrany okrsku Přerov na rok 2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.500,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 31 
Lipník nad Bečvou, na úhradu nákladů spojených s prověrkou připravenosti zásahových 
jednotek požární ochrany okrsku Přerov,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ve smlouvě o poskytnutí 
dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta minimálně 20 % jejích celkových nákladů, a to 
z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se článek IV odst. 2 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši  
10-20 % z celkové výši dotace."

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 2 826,0 * - 5,5 2 820,5

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 + 5,5 5,5
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Hlasování: jednomyslně 11 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

2325/60/3/2013 Bezpečnostně preventivní akce MOTO DEN 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočtové opatření - posílení rozpočtu kanceláře 
primátora na částečnou úhradu nákladů spojených s bezpečnostně preventivní akcí MOTO DEN:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého
a drobného dlouhodobého maj.

20,0 + 20,0 40,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 585,2 * + 20,0 2 605,2
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování: 7 pro, 4 se zdrželi

2326/60/3/2013 Uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi městem Přerovem a 
Olomouckým krajem, rozpočtové opatření.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem ve výši 100.000,- Kč na projekt  „Přerovské svatovavřinecké hody“ 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí  dotace  mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem ve výši 100.000,- Kč na druhou etapu projektu  „Stopami Žerotínů“ 
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

0,0 + 200,0 200,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 385,2 + 200,0 2 585,2

Hlasování: jednomyslně 11 pro
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2327/60/3/2013 Poskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele 
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Městem 
Tovačov, IČ: 00302082, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s konáním Galavečera v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad 
Moravou,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 831,0 * - 5,0 2 826,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 25,0 * + 5,0 30,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Hlasování: jednomyslně 11 pro

2328/60/3/2013 Poskytnutí příspěvku na realizaci konference

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením 
pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, 
IČ: 22866442, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací dopravní konference 
"Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů",

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 861,0 * - 30,0 2 831,0

2229 110 Ostatní záležitosti v silniční
dopravě

0,0 + 30,0 30,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel
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2329/60/3/2013 Věra Švejnochová - žádost o poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Věrou 
Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní Moštěnice, Zámostí 47/14, na částečnou úhradu 
nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě Přerově,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 886,0 * - 25,0 2 861,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 25,0 25,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Rada města Přerova po projednání se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerovem a Věrou Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní Moštěnice, Zámostí 47/14, 
na částečnou úhradu nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě Přerově.

Hlasování: 4 proti, 7se zdrželo - NEPROŠLO

Na jednání Rady města byl přizván JUDr. Petr Dutko – advokát vykonávající právní služby pro
oddělení bytové správy.

2330/60/3/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 
celkové výši 485 177,00 Kč za panem M..H., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu 
č. 7, v domě č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu prodlení 
s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově,  ve výši 38 
742,00 Kč.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 
za panem M.H., v celkové výši 485 177,00 Kč, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného bytu 
č. 7, v domě č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu prodlení 
s úhradou nájemného přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově ve výši 38 
742,00 Kč.
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VARIANTA  III.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 
za panem M.H.ve výši 388 142,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 485 177,00 Kč, vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného z bytu č. 7, v domě č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve 
výši 357 148,00 Kč a z důvodu prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v 
ulici Kojetínská, v Přerově ve výši 30 994,00 Kč.

Hlasování o variantě III, kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: jednomyslně 11 pro

Z jednání odešli paní Sedláčková a JUDr. Dutko.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala. 

2331/60/4/2013 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č.4

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje roční monitorovací zprávu č.4 o postupu realizace IPRM 
Přerov-Jih, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p.Zácha, DiS.)

2332/60/4/2013 Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově - dodatek č. 2

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MMPr-
SML/610/2012 (12 149 00) o provedení projektových prací a činností pro akci "Lávka přes řeku 
Bečvu, U Tenisu v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a sdružením 
Pontex / PSP Engineering/Lávka přes Bečvu 2012, zastoupené společností Pontex spol. s r.o. (Pontex 
Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je posun termínů plnění.

K předloženému návrhu proběhla diskuse týkající se uzavření dodatku a na jejím základě navrhl        
p. Zácha, DiS. protinávrh – neschválit uzavření dodatku.

Hlasování o protinávrhu p. Záchy, DiS : jednomyslně 11 pro

PŘESTÁVKA: 9.25 – 9.30 hodin

Z jednání se omluvil náměstek primátora Mgr. Kulíšek, tzn. bylo přítomno 10 radních.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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2333/60/5/2013 „Přechody pro chodce Přerov Lověšice – ulice Mírová“ - schválení 
výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Přechody pro chodce Přerov Lověšice –
ulice Mírová“  v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

STRABAG  a.s.
Odštěpný závod Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
Oblast Střed, Olomouc, Holická 29, PSČ 771 49

608 38 744

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

471 55 558

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

452 74 924

Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava
Tlumačov,  Skály 870, PSČ 763 62

430 05 560

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

607 75 530

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

Hlasování: 10 pro

2334/60/5/2013 „Oprava chodníků Hřbitov - 1. etapa“ - schválení výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce „Oprava chodníků Hřbitov - 1. etapa.“  v 
souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejná zakázka malého rozsahu, za podmínek finančního krytí veřejné 
zakázky schváleného Zastupitelstvem města Přerova dne 15.4.2013

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:
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Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

471 55 558

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

607 75 530

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

452 74 924

STRABAG  a.s.
Odštěpný závod Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
Oblast Střed, Olomouc, Holická 29, PSČ 771 49

608 38 744

Porr a.s., odštěpný závod 6 – Morava
Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

430 05 560

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

Hlasování: 10 pro

2335/60/5/2013 „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ -  schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Přerov, ul. 
Želatovská“, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, užší řízení

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, kvalifikační dokumentaci, Svazek 1 – Pokyny pro 
dodavatele a Svazek 2 – Obchodní podmínky dle přílohy č. 1 - 4

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

4. ustanovuje dle § 71 a dle § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších  předpisů, komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ, předseda Radek Pospíšilík Komise ROZ, člen

Ing. Tomáš Dostal St. město Přerov, 
člen RM

Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen

5. ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, hodnotící komisi ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Michal Zácha, DiS. St. město Přerov
náměstek primátora

Ing. Jaroslav Čermák St.město Přerov 
člen RM

Ing. Michal Majer EPROJEKT s.r.o. Ing. Jan Beneš EPROJEKT s.r.o.
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Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen RNDr. Emil Krestýn Komise ROZ, člen

Mgr.Přemysl Dvorský, Ph.D. St.město Přerov
člen RM

Mgr.Šárka Krákorová 
Pajůrková 

St. město Přerov
člen RM

Petr Laga St. město Přerov
člen ZM 

Ladislav Mlčák St. město Přerov
člen ZM 

V diskusi byli doplněni členové hodnotící komise: Mgr. Dvorský, Ph.D., p. Laga, jejich náhradníci 
Mgr. Krákorová Pajůrková a p. Mlčák, za náměstka primátora p. Záchu, DiS. byl ustanoven Ing. 
Čermák.

Hlasování: 10 pro

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola.

2336/60/5/2013 Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a 
realizaci projektu 09 IOP, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ - –
schválení vybraného uchazeče

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem 
Přerov, jako objednatelem, a  společností HCM COMPUTERS, s.r.o., se sídlem Brno, Vranovská 104, 
PSČ 614 00,IČ: 255 74 914, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku Zajištění 
technického(odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg.č. 
CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“
Cena za plnění bude činit 489 000,- Kč bez DPH, tj. 591 690,- Kč vč. DPH.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel

2337/60/5/2013 „Kompostárna Přerov - Žeravice“ – schválení uzavření mandátní 
smlouvy

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
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 
„Kompostárna Přerov - Žeravice“ 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 a za podmínky finančního krytí.

VARIANTA  II.

schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem, a 
společností Allo Tender s.r.o., se sídlem Praha 4 Na Dvorcích 1989/14, PSČ 140 00, IČ: 246 58 031, 
jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zajištění přípravy a průběhu  veřejné zakázky na stavební 
práce „Kompostárna Přerov - Žeravice“ dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena za plnění bude činit 80 000,- Kč bez DPH, tj.  96 800,00 Kč vč. DPH, dle 
přílohy č. 1 a za podmínky finančního krytí.

Na základě diskuse navrhl Bc. Zatloukal variantu II.
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Hlasování o variantě II: 6 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

Z jednání odešel Mgr. Karola.

PŘESTÁVKA: 10.00 – 10.05

Z jednání se omluvili Bc. Zatloukal a Mgr. Dvorský, Ph.D., tzn. bylo přítomno 8 radních.

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel 
Gala, Ing. Milan Kalný- jednatel společnosti Pontex s.r.o. a Ing. Milan Svoboda zástupce společnosti 
PSP Engineering a.s., kteří vystoupili k materiálu: Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově –
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/610/2012.

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb            
Mgr. Zdeněk Vojtášek a  vedoucí odd. majetkoprávního p. Miloslav Dohnal.

2338/60/6/2013 Záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor v 
objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova - nájem 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnost č. 64 o výměře 20,80 m2.

Hlasování: 4 pro, 2 proti, 2 se zdrželi - NEPROŠLO

2339/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod/směna  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemku p.č.62/4, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, ost. plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-
159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o 
výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, 
ost. plocha , o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, 
ost. plocha, o výměře 29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 
62/11, ost. plocha, o výměře 30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 
m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 
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jako pozemek p.č. 62/22, ost. plocha o výměře 116 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o 
výměře 37 m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 62/7, zast. plocha  nádvoří, o výměře 64 m2, p.č. 62/5, ost. 
plocha, o výměře 999 m2 a p.č. 591/2, lesní pozemek o výměře 327 m2, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

1. VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - směnu 
pozemku p.č.62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, ost. plocha, označené dle 
geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, 
ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 
591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, 
ost. plocha, o výměře 29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. 
plocha, o výměře 30 m2 pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2 části pozemku 
p.č. 62/7, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, 
ost. plocha o výměře 116 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 37 m2 a pozemek p.č. 62/12,
ost. plocha, o výměře 20 m2 , vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.

2. VARIANTA  II.
schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemkup.č. 62/4, zast. plocha  nádvoří, 
o výměře 64 m2, p.č. 62/5, ost. plocha, o výměře 999 m2 a p.č. 591/2, lesní pozemek o výměře 327 m2, 
vše v k.ú.Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.: 8 pro

2340/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké 
Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 
740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části 
obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o 
výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování: 8 pro

2341/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278,  p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, část 
p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/32, 
části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, 
p.č. 368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v k.ú. Předmostí za část pozemku 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př.                                                                                                                                                                     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. 
pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  
25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1168 m2, 
p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o 
výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 
902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, 
ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 
238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o 
výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, 
p.č. 238/16 o výměře 67 m2, p.č. 238/17, ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 
m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, 
trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, 
ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, 
p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o 
výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, 
zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 
540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR 
PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se 
sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. 
Předmostí ve vlastnictví PMS Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část 
pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Hlasování: 8 pro

2342/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 908/79, p.č. 
908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemků p.č.  1284, p.č. 
1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 908/79, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 m2 a p.č. 908/84, ostatní 
plocha, o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemku p.č. 1265, ostatní plocha, o 
výměře 14 m2 a 296 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a části p.č. 1284, 
ostatní plocha, o výměře 334 m2 vše v k.ú. Henčlov.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 908/79, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 m2 a p.č. 908/84, ostatní 
plocha, o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemku p.č. 1265, ostatní plocha, o 
výměře 14 m2 a 296 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a části p.č. 1284, 
ostatní plocha, o výměře 334 m2 vše v k.ú. Henčlov mezi statutárním městem Přerov (jako 
vlastníkem pozemků) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21 za období od 7.12 2009 do 31.12.2011 - 25,- Kč/m2/rok a od 1.1.2012 do  uzavření 
kupní smlouvy ve výši 40,- Kč/m2/rok.

Hlasování: 8 pro
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2344/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a nepeněžitý vklad nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1537/1 (orná půda) o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 
(ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha - skládka) o výměře 102 
m2, p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře cca 212 m2, části pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o 
výměře 15369 m2, části pozemku p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11794 m2, 
části pozemku p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře 121 m2, pozemků p.č. 1538/4 (orná půda) o 
výměře 6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2, p.č. 1538/6 (orná 
půda) o výměře 1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře 1586 
m2, p.č. 1538/8 (orná půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, části pozemku p.č. 1222/9 
(orná půda) o výměře 10996 m2, části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o 
výměře 3769 m2 a části pozemku p.č. 1222/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 10 m2, 
vše v k.ú. Čekyně.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
1537/1 (orná půda) o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, 
p.č. 1537/3 (ostatní plocha - skládka) o výměře 102 m2, p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře cca 
212 m2, části pozemků p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře cca 15600 m2, p.č. 1538/2 (ostatní 
plocha - skládka) o výměře 11797 m2, části pozemku p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře cca 
150 m2, pozemků p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře 6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 379 m2, p.č. 1538/6 (orná půda) o výměře 1011 m2, části pozemku p.č. 
1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře cca 1620 m2, p.č. 1538/8 (orná půda) o výměře 
1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, části pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře cca 11100 m2, 
části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3900 m2 a části 
pozemku p.č. 1222/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2, vše v k.ú. Čekyně, do 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov.

Hlasování: 8 pro

6.1.8/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 4319 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 4319, zast. plocha nádvoří  o výměře cca 50 m2, v k.ú. Přerov.
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VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr úplatného převodu nemovitých věcí z 
majetku statutárního msta Přerova – části pozemku p.č. 4319, zast. plocha nádvoří  o výměře cca 50 
m2, v k.ú. Přerov.

Materiál byl předkladatelem p. Záchou DiS. stažen.

Na jednání se vrátili Bc. Zatloukal a Mgr. Dvorský, Ph.D., tzn. bylo přítomno 10 radních.

2345/60/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1440, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20 m2 a pozemku p.č. 1434, ostatní plocha, o výměře 391 m2 oba v k.ú. Žeravice 
z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana O.D., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 250,-
Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Hlasování: 10 pro

2346/60/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 
2513, 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, 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. 2514, č.p. 2513, příslušném pro 
část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických 
podílů k pozemku p.č. 5745/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 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.

Hlasování: 10 pro

2347/60/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 238/29  v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2 v k.ú. Předmostí z majetku paní V.K.
do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 350.000,- Kč, t.j. 324,- Kč/m2  cena v místě a 
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čase obvyklá - za podmínky rozpočtového krytí. Vedlejším účastníkem kupní smlouvy bude PMS 
Přerov a.s. jako stávající zástavní věřitel.

Hlasování: 10 pro

2348/60/6/2013 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova                                                                           

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  části pozemku p.č. st. 
128, dle geometrického plánu č. 397-35/2013 označené novým p.č. 445, ostatní plocha, o 
výměře 54 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze spoluvlastnictví  pana Ing. O.Š. k id 1/2 a pana V.Š.
k id 1/2  do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou   
40.180,- Kč, t.j. 744,- Kč/m2 - za podmínky zajištění finančních prostředků.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. st. 128 o výměře 35,50 m2 v k.ú. Vinary u 
Přerov tvořící veřejnou zeleň.

Hlasování: 10 pro

2349/60/6/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a 
vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355, 
p.č. 585/2, p.č. 1039  vše v k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 710 v k.ú. 
Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133 v k.ú. 
Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků  p.č. 104, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 359 m2,  p.č. 260, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 2011 m2, p.č. 355, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 
m2,  p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m2,  p.č. 684/2, ostatní 
plocha,  silnice, o výměře 97 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133, ostatní plocha, silnice, o 
výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice,  p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 
m2  v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. z vlastnictví České republiky -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem  Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2, IČ 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo  k pozemkům  p.č. 104, ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 
260, ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 355, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 
585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 1039, ostatní plocha, ostatní komunikace  vše 
v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 710, ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2, ostatní 
plocha,  silnice v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133, ostatní plocha, silnice v k.ú. Žeravice, 
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p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.. 42, Praha 2.

Hlasování: 10 pro

2350/60/6/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 6840/1 a pozemku p.č. 6802 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení  č. 353/9/3/2011 ze dne 
12.12. 2011

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, 
orná půda  označený dle  geometrického plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6802/1, 
orná půda o výměře 51 m2  a  pozemek p.č. 6802/2, ost. plocha o výměře 8 m2 a části pozemku 
p.č. 6840/1, orná půda, označený dle geometrického plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek 
p.č. 6840/28, orná půda o výměře 103 m2, v k.ú. Přerov  z vlastnictví České republiky -
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha , Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 10 pro

2351/60/6/2013 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně 
jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. I. ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne  6.8.2012 mezi Statutárním městem 
Přerov jako budoucím kupujícím a společností AVEZO Plus a.s. se sídlem Brno, Kroftova 828/1  jako  
budoucím prodávajícím na úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 
950 m2, pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 m2 a budovy bez č.p/č.e., 
jiná stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  v k.ú. Přerov,   kterým se doplňuje  čl. III.  odst 2   smlouvy     
o smlouvě budoucí kupní,  kde bude doplněno ustanovení, že budoucí  kupující uhradí budoucímu 
prodávajícímu  zálohu kupní ceny  ve výši 400 000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu dodatku č.I za 
podmínky finančního krytí.

Hlasování: 10 pro

2352/60/6/2013 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).

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
4.1.1991, ve znění dodatků č. 1 až č. 16, na část 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. 
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Předmostí, (Tyršova 68), uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, sídlem Přerov I – Město, Kabelíkova 14a,     
IČ  49558854, jako nájemcem. 
Dodatek č. 17 se týká rozšíření předmětu nájmu. Původní celková výměra prostor 71,81 m2 se rozšíří   
o část prostor, sklad a klubovna, na novou celkovou výměru 124,86 m2.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 10 pro

2353/60/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/2, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 
6820/21, a p.č. 6820/22 vše v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova- nájem pozemků 
p.č. 6820/1, orná  půda,  o výměře  1887 m2, p.č. 6820/2, o výměře 110 m2,  p.č. 6820/19, orná půda,  
o výměře  18015 m2,  p.č. 6820/20, orná půda, o výměře 1364 m2 ,   p.č. 6820/21, orná půda, o výměře 
1665 m2 a p.č. 6820/22, orná půda,  o výměře  3282 m2,  vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro

2354/60/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části 
pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o přenechání pozemku 
do dočasného užívání ze dne 21.7.1986, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.5.1996, dodatku č. 2 ze dne 
15.12.1997, dodatku č. 3  ze dne 28.3.2001, dodatku č. 4 ze dne 12.2.2004, uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem Ing. S.M.
Dodatkem č. 5 se mění výměra pronajímaného pozemku - z původní 363 m2 na novou 699 m2. 
Současně se mění výše ročního nájmu z částky 363,- Kč, t.j. 1,- Kč/m2 na částku 699,- Kč, t.j. 1,-
Kč/m2. V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 10 pro

2355/60/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých  věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 152, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v k.ú. Čekyně.

Hlasování: 10 pro
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2356/60/6/2013 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 uzavření smlouvy o výpůjčce na část 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 mezi statutárním městem Přerovem, 
jako půjčitelem a občanským sdružením KERAMIKA ÚJEZDEC, se sídlem Přerov VI – Újezdec, 
Větrná 106/3, IČ 22709240, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostoru jako keramická dílna pro děti a 
mládež místní části.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

Hlasování: 10 pro

2357/60/6/2013 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku  p.č. 4811, části pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 4797, 
pozemku p.č. 4796, části pozemku p.č. 4790/1, části pozemku p.č. 
4795/1, části pozemku p.č. 4801 a části pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
1.11.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a Českým rybářským svazem, místní 
organizací, se sídlem Přerov, U Rybníka 13, IČ: 18050387 (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky 
je část pozemku  p.č. 4811, část pozemku p.č. 4799, pozemek p.č. 4797, pozemek p.č. 4796, část 
pozemku p.č. 4790/1, část pozemku p.č. 4795/1, část pozemku p.č. 4801 a část pozemku p.č. 4803/1 
vše v k.ú. Přerov. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Dodatkem se mění text č. IV., odst. 2 smlouvy a to tak, že původní text:

" Výpůjčitel je povinen respektovat v období od 15.5 do 15.9. každého roku v době od 9.00 hod do 
18.00 hod všeobecný zákaz rybolovu a dále celoročně uvolnit areál lagun pro pořádání sportovních a 
společenských akcí organizovaných statutárním městem Přerov nebo pod jeho patronací a pro aktivity 
nájemců restauračních zařízení u Velké Laguny."
se nahrazuje textem:

" Výpůjčitel je povinen respektovat v období od 15.5 do 15.9. každého roku v době od 9.00 hod do 
18.00 hod všeobecný zákaz rybolovu v areálu Velké Laguny a dále celoročně uvolnit areál lagun pro 
pořádání sportovních a společenských akcí organizovaných statutárním městem Přerov nebo pod jeho 
patronací a pro aktivity nájemců restauračních zařízení u Velké Laguny."

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 10 pro
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2358/60/6/2013 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 5307/17  v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností 
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha 4, Michle , Za Brumlovkou  266/2,  IČ: 60193336,  jako 
oprávněným    z věcného břemene.
           Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene,  zřídit  a provozovat stavbu 
podzemní telekomunikační sítě - uložení  metalického kabelu TCEPKPFLE a umístění VTA na 
pozemku p.č. 5307/17 v k.ú. Přerov pro stavbu „71010-005530 VPI Přerov Želátovská VTA 
cyklostezka“.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně na dobu neurčitou  za jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, která bude stanovena na základě znaleckého posudku 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 Přerov, jako budoucím povinným z věcného 
břemene a společností Telefonice Czech Republic, a.s. Praha 4, Michle , Za Brumlovkou  266/2,      
IČ: 60193336,  jako 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, navýšená o 
příslušnou DPH

Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

Hlasování: 10 pro

2359/60/6/2013 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku ve prospěch 
statutárního města Přerova - na části pozemku p.č. 1103/1 v k.ú. 
Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat stavitelné hradítko propustku 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 obsluhy  a údržby stavitelného 
hradítka propustku, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemku p.č. 1103/1, ostatní 
plocha,  v k.ú. Dluhonice a to ve prospěch statutárního města Přerova. 
        Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena dohodou ve výši 2.000,- Kč 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 České dráhy a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 
70994226, jako budoucím  povinným z věcného břemene, a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene.
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        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6  měsíců dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný  vyzve budoucího povinného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene a předloží geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  pozemku. Uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému a jím 
pověřeným  osobám  právo provést stavbu "Dozbrojení stávajícího propustku pod kolejovou trasou 
ČD v km 185,743 Přerov-Olomouc",  na budoucím povinném pozemku. 

Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na 
vyznačení rozsahu věcného břemene a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 
do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 10 pro

2360/60/6/2013 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. 
104 o celkové výměře 11,80 m2 do podnájmu Petře Kopřivové, místem podnikání Přerov I - Město, 
Jasínkova 328/3, IČ 73896659,  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 ovoce a zeleniny, s doplňkovým sortimentem 
potravinářského zboží.

Hlasování: 10 pro

2361/60/6/2013 Skončení výpůjčky a nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova nacházejících se ve Sportovní hale na ul. Petřivalského 
3 v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu o skončení výpůjčky mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako 
vypůjčitelem, která byla založena smlouvou o výpůjčce ze dne 8.3.2013 k movitým věcem 
nacházejícím se ve 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.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne 29.4.2011 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, na jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci 
do užívání na dobu určitou do 31.12.2014 movité věci nacházející se ve sportovních areálech -
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plaveckém areálu Přerov, koupaliště Penčice a zimním stadionu Přerov, za celkové nájemné   
344.284,- Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně. Dodatkem č. 1 pronajímatel 
přenechává nájemci do užívání movité věci nacházející se ve 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, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, za nájemné ve výši 84.799,-
Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně. Dodatkem č. 1 se dále mění doba nájmu na 
dobu určitou do 31.12.2018.

Hlasování: 10 pro

2362/60/6/2013 Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob mezi statutárním městem 
Přerov a mateřskými školami v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (1 ks odpadové nádoby na sběr papíru 
o objemu 45 litrů a 1 ks odpadové nádoby na sběr PET lahví a nápojových kartonů o objemu 
45 litrů) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Mateřskou školou Přerov, 
Komenského 25, IČ 623 50 153, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (6 ks odpadových nádob na sběr papíru 
o objemu 45 litrů/kus a 1 ks odpadové nádoby na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Mateřskou školou 
Přerov, Lešetínská 5, IČ 495 58 871, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (2 ks odpadových nádob na sběr papíru 
o objemu 45 litrů/kus a 2 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Mateřskou školou 
Přerov, Dvořákova 23, IČ 623 50 170, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (2 ks odpadových nádob na sběr na 
sběr papíru o objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Mateřskou školou Radost, Přerov, Kozlovská 44 , IČ 607 82 081, jako vypůjčitelem. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.

5. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (3 ks odpadových nádob na sběr papíru 
o objemu 45 litrů/kus a 3 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Mateřskou školou 
Přerov, Máchova 14, IČ 623 50 161, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.

Hlasování: 10 pro

2363/60/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 2 (1+1) o ploše 49,15 m2 v 
domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  929 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 36  s paní H.Š., za nájemné ve výši  1 776,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 8, (1+1) o ploše 48,83 m2 v 
domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 929, v k.ú. 
Přerov,  Kojetínská č.o. 36 s panem  I. .J., za nájemné ve výši 1 765,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 7 (1+1) o ploše 46,91 m2 v 
domě č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 930, v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 38 s panem Ing. J.B., za nájemné ve výši 1 695,--Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 10 (1+1) o ploše 48,37 m2 
v domě č.p. 1828, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 924, v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 26 s panem M.S., za nájemné ve výši 2 046,-- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3  měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 5 (1+1) o ploše 40,86 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 s panem  S.M., za nájemné ve výši 1 728,--Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), který bude upravený o nájemné za zařizovací předměty na dobu 
určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 12.00 – 12.45 hodin (oběd)

Na jednání Rady byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková k projednání 
přepracovaného materiálu: Přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a.s.

2321/60/3/2013 Přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a. s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o půjčce ve výši 22 mil. Kč se splatností do 31.01.2018 mezi statutárním městem Přerov, 
jako dlužníkem a společností Teplo Přerov, a. s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město,      
IČ 25391453, jako věřitelem. Půjčka bude poskytnuta bez zajištění a bezúročně.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.7.2013

Hlasování: 10 pro
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Z jednání odešla paní Sedláčková a byli znovu přizváni Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal k projednání 
materiálu: Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových 
jednotek a nebytových prostor.

2343/60/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– nebytových jednotek a nebytových prostor

Rada města Přerova po projednání:

1. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m² včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 924/16369
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m² včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 924/16369
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

Hlasování o variantě I: 10 pro

2. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m² včetně spoluvlastnického podílu 10162/202068
- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m² včetně spoluvlastnického podílu 3176/202068
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m² včetně spoluvlastnického podílu 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m² včetně spoluvlastnického podílu 6527/202068
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m² včetně spoluvlastnického podílu 10162/202068
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- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m² včetně spoluvlastnického podílu 3176/202068
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m² včetně spoluvlastnického podílu 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m² včetně spoluvlastnického podílu 6527/202068
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

Hlasování o variantě I: 10 pro

3. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu k 
bydlení č.p. 124, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 22), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 124, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 124/101 o výměře 87 m² včetně spoluvlastnického podílu 870/10264
- nebytové jednotky č. 124/102 o výměře 84,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 847/10264
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 2.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v 
objektu k bydlení č.p. 124, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 22), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 124, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 124/101 o výměře 87 m² včetně spoluvlastnického podílu 870/10264
- nebytové jednotky č. 124/102 o výměře 84,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 847/10264
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 2.

Hlasování o variantě II: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

4. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m² včetně spoluvlastnického podílu 14553/53164
- nebytové jednotky č. 643/102 o výměře 119,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 11950/53164
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m² včetně spoluvlastnického podílu 14553/53164
- nebytové jednotky č. 643/102 o výměře 119,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 11950/53164
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

Hlasování o variantě I: 10 pro

5. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.
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VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

Primátor Ing. Lajtoch  před hlasováním oznámil, že v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů má osobní zájem na výsledku projednání předlohy 
pro schůzi Rady města Přerova pořadové číslo 6.1.6/60/6/2013 bod 5 návrhu na usnesení. 
Vzhledem k tomu se při projednávání tohoto bodu návrhu na usnesení zdržel hlasování.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 se zdržel

6. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m² včetně spoluvlastnického podílu 8592/137821
- nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m² včetně spoluvlastnického podílu 15901/137821
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m² včetně spoluvlastnického podílu 8592/137821
- nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m² včetně spoluvlastnického podílu 15901/137821
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

Hlasování o variantě I: 10 pro

7. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 3943/36438
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 3943/36438
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.
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Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 se zdržel

VARIANTA I
8.1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v 

objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, 
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1564/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 se zdržel

VARIANTA II
8.2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek 

v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, 
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1204/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

Hlasování o variantě II: 10 pro

9. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 914/17629
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 914/17629
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

10. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 6, 8), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
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bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 1841/17619
- nebytové jednotky č. 193/102 o výměře 150,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1506/17619
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 6, 8), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 1841/17619
- nebytové jednotky č. 193/102 o výměře 150,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1506/17619
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

11. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v 
k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 151/27987
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v 
k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 151/27987
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

Hlasování o variantě I: 10 pro

12. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov 
(Palackého 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m² včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 296/12953
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 6.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov 
(Palackého 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m² včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
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- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 296/12953
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 6.

Hlasování o variantě I: 10 pro

13. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 
(Čapky Drahlovského 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 7.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 
(Čapky Drahlovského 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 7.

Hlasování o variantě I: 10 pro

14. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 1746, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 1746, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

Hlasování o variantě I: 10 pro

15. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 882, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 882, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

Hlasování o variantě I: 10 pro

16. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 1072, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.
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VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 1072, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

17. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 2822, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 2822, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

Hlasování o variantě I: 10 pro

18. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 11), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. 
Předmostí
- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m² včetně spoluvlastnického podílu 1181/138973
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 10.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 11), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. 
Předmostí
- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m² včetně spoluvlastnického podílu 1181/138973
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 10.

Hlasování o variantě I: 10 pro

19. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v 
k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m² včetně spoluvlastnického podílu 7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 7119/177291
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 11.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v 
k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
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bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m² včetně spoluvlastnického podílu 7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 7119/177291
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 11.

Hlasování o variantě I: 10 pro

20. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 871/7746
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.
VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 871/7746
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

Hlasování o variantě I: 10 pro

21. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

Hlasování o variantě I: 10 pro

22. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 12319/171542
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 13.
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VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 12319/171542
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 13.

Hlasování o variantě I: 10 pro

23. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v 
k.ú. Přerov (Želatovská 10, 12), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
5307/13 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m² včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 14.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v 
k.ú. Přerov (Želatovská 10, 12), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
5307/13 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m² včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 14.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

24. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5307/10 v k.ú. Přerov (Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m² včetně spoluvlastnického podílu 6536/246431
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 15.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5307/10 v k.ú. Přerov (Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m² včetně spoluvlastnického podílu 6536/246431
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 15.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)
25. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v 
k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
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částech objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/895
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 16.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. 
Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/895
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 16.

26. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. 
Předmostí (Teličkova 1, 2), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 778 
v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/697
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 17.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. 
Předmostí (Teličkova 1, 2), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/697
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 17.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

27. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)
28. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v 
k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
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objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
596/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m² včetně spoluvlastnického podílu 85/8474
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v 
k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
596/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m² včetně spoluvlastnického podílu 85/8474
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.
Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

29. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov 
(Jaselská 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m² včetně spoluvlastnického podílu 1593/161368
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 19.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov 
(Jaselská 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p.
1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m² včetně spoluvlastnického podílu 1593/161368
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 19.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

30. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov 
(Budovatelů 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m² včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m² včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 20.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov 
(Budovatelů 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m² včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m² včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 20.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)
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31. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu nebytových jednotek v objektu k 
bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
(nám. Svobody 4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2139 a pozemku p.č. 2140 
vše v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1963/101 o výměře 125,82 m² včetně spoluvlastnického podílu 12582/185721
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 21.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu nebytových jednotek v 
objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. 
Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2139 a pozemku 
p.č. 2140 vše v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1963/101 o výměře 125,82 m² včetně spoluvlastnického podílu 12582/185721
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 21.

Hlasování o variantě II: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

32. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 3160, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4108/2 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního 
koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 3160, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4108/2 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova –
areál přírodního koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

Hlasování o variantě II: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

33. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu objektu č.p. 3162, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a objektu č.p. 3161, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního 
koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu objektu č.p. 3162, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a objektu č.p. 3161, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního 
koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

Hlasování o variantě I: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal)

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

Na jednání Rady města byly přizvány zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Bc. Marta 
Šintáková a vedoucí oddělení školství a mládeže Bc. Libuše Drtilová.

2364/60/7/2013 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 -
vyhodnocení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014      
v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov.

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství předložit návrh řešení 98 neumístěných dětí             
k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2013/2014.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 12.6.2013

Na základě diskuse podal primátor Ing. Lajtoch návrh na doplnění usnesení o bod 2) a to, uložit 
Odboru sociálních věcí a školství předložit návrh řešení 98 neumístěných dětí k předškolnímu 
vzdělávání ve školním roce 2013/2014.

Hlasování: 10 pro

2365/60/7/2013 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za 
mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro 
rok 2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2013 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, 
Trávník 27,  Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole 
Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 15.4.2013

Hlasování: 10 pro

2366/60/7/2013 Změna tajemníka konkursních komisí pro vyhlášená konkursní řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele dotčených základních škol a 
mateřských škol   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí změnu tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
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Předmostí, Hranická 14; Základní školy Přerov, Trávník 27; Základní školy Přerov, U tenisu 
4; Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23; Mateřské školy Přerov  - Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvkové organizace. S  účinností od 11. 04. 2013 nebude tuto funkci zastávat paní Jitka 
Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže 
Magistrátu města Přerova.

2. schvaluje , že tajemníkem konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14; Základní školy Přerov, Trávník 27; Základní školy Přerov, U tenisu 4; Mateřské 
školy Přerov, Dvořákova 23; Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvkové 
organizace je s  účinností od 11. 04. 2013 paní Marcela Danišová, zaměstnankyně Odboru 
sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 10.4.2013

Hlasování: 10 pro

2367/60/7/2013 Základní škola Přerov, Trávník 27 – souhlas s převodem nepotřebného 
majetku

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 na bezúplatný 
převod 1 ks motorové jednotky VARI s příslušenstvím z vlastnictví Základní školy Přerov, 
Trávník 27 do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatným převodem 1 ks motorové jednotky VARI s příslušenstvím minimálně za 
cenu 3 000,- Kč z vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 do vlastnictví jiných osob.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.4.2013

Hlasování: 10 pro

2368/60/7/2013 Základní škola Přerov, Svisle 13 - pověření ředitele základní školy ke 
komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Svisle 13, zastoupenou ředitelem 
Mgr. Miroslavem Fryštackým, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky - dodávka a instalace 
výpočetní a audiovizuální techniky včetně softwaru, souvisejících s dosažením výstupů v projektu EU 
peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3578 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek 
ve vzdělávání na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 09/12 vydaným Radou města 
Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 10 pro
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2369/60/7/2013 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
duben – červen 2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční ve 
školách, školských zařízeních a městské knihovně v období duben – červen 2013. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

2370/60/8/2013 Stanovení výše nájmu v bytech zvláštního určení - DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje stanovení výše nájemného za užívání bytů zvláštního 
určení v domech zvláštního určení– v domech s pečovatelskou službou v Přerově dle přílohy č. 1, a to 
na částku 35,- Kč /m² podlahové plochy bytu měsíčně. Zvýšení nájemného se týká smluvních vztahů 
sjednaných  od  1. 5. 2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 1.5.2013

Hlasování: 10 pro

2371/60/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, (1+2), o ploše 48,45 m² v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k.ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní D.H., za nájemné ve výši 2 049,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, postupné úhrady dluhů na poplatku 
za svoz komunálního odpadu evidovaných na děti paní H.a uzavření souhlasu s ustanovením 
statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, (2+2), o ploše 61,53 m² v domě č. p. 1826, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 922, v k.ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní Z.K., za nájemné ve výši 2 602,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části a uzavření souhlasu s ustanovením 
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statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, (1+1), o ploše 47,45 m² v domě č. p. 1826, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 922, v k.ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní Ž.M., za nájemné ve výši 2 230,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části a uzavření souhlasu s ustanovením 
statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, (3+2), o ploše 111,59 m² v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem J.K., za nájemné ve výši 4 720,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za podmínky 
úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části a uzavření souhlasu s ustanovením 
statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, (1+1), o ploše 44,78 m² v domě č. p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k.ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem D.H., za nájemné 
ve výši 2 104,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, (1+1), o ploše 40,99 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. 6), s panem M.P., za nájemné ve výši 1 926,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, (2+1), bytu zvláštního určení zvlášť 
upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob, o ploše 60,24 m², v domě č. p. 64, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. Přerov, 
Kozlovská 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní J.D., za nájemné ve výši 1 
181,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7,  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, (1+1), bytu zvláštního určení zvlášť 
upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob, o ploše 48,61 m² v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 8) s paní N.H.,  za nájemné ve výši 909,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu 
určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 81, (1+0), o ploše 
36,41 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
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(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9) s panem J.C.,  za nájemné ve výši 714,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 9, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 10 pro

8.3/60/8/2013 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a 
subjektem:

1. ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

2. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

4. IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

5. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 2 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 1 000,- Kč,

6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč, 

7. PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

8. Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

9. VeraPharm s. r. o., IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 700/42, PSČ 750 
02, ve výši 2  000,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až březen v roce 2013.

VARIANTA  II.
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zachovat poskytování finančního příspěvku pro 
pohotovostní lékárenskou službu v roce 2013 ve schválené výši 63 000,- Kč.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.5.2013

Na základě diskuse byl materiál předkladatelem Mgr. Hluzínem stažen.

2372/60/8/2013 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpis pohledávek v oblasti sociální z účetnictví 
statutárního města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy ke dni 31.12.2012.

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešly Bc. Šintáková a Bc. Drtilová.

9. RŮZNÉ

2373/60/9/2013 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty 
Policie ČR Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality Ing. Jaroslav Čermák.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr poskytnutí finančních prostředků ve výši 15.000,-Kč na pořízení 
preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí pořádaných územním 
odborem Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,

2. schvaluje použití loga města Přerova na preventivních předmětech.

Hlasování: 6 pro, 4 se zdrželi

2374/60/9/2013 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík.
Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2013, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve 
znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, 
vnitřního předpisu č. 3/2012,  vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního 
předpisu č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012 a vnitřního předpisu č. 25/2012, a to  ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy
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V diskusi požádal Bc. Zatloukal o předložení přehledu struktury úřadu, počtu zaměstnanců k 1.5.2013, 
a tabulky nákladů na mzdy.

Hlasování: 10 pro

2375/60/9/2013 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování 
ulice v Přerově, části Přerov XI - Vinary, v katastrálním území Popovice u Přerova, p. č. 102/46 
názvem Na Výsluní.

Hlasování: 10 pro

Na jednání Rady města byli přizváni Bc. Marta Šintáková, Bc. Libuše Drtilová a vedoucí odd. 
organizačního p. Zdeněk Daněk.

2376/60/9/2013 Petice obsahující žádost občanů o vyvolání jednání k revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 701/16/7/2013 bodu 2 a 3 Sloučení 
základních škol a mateřských škol v Přerově – Předmostí.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici obsahující žádost občanů o vyvolání jednání k revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 701/16/7/2013 bodu 2 a 3 Sloučení základních škol a 
mateřských škol v Přerově – Předmostí a výsledky projednávání Kanceláře primátora a 
Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 19.4.2013

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se předložené petice a návrhu odpovědi 
petentům.

Hlasování: 10 pro

Z jednání odešli Bc. Šintáková, Bc. Drtilová a p. Daněk a dále byla přizvána vedoucí Kanceláře 
primátora Ing. Daniela Novotná.

2377/60/9/2013 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového 
záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se 
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sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem. Předmětem smlouvy 
je výroba a vysílání zpravodajských bloků a komplexní realizace besed ve stanovém rozsahu a udělení 
licence k užití audiovizuálního díla objednatelem.

Hlasování: 10 pro

2378/60/9/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s. 

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 navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do 
představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02 Přerov, IČ 28572971, Ing. Jiřího Lajtocha, a  Michala Záchu, DiS.

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, do dozorčí 
rady akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 
Přerov, IČ 28572971, Mgr. Radovana Rašťáka, Ing. Ivana Macháta a Ing. Radka Mádra.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce 
statutárního města Přerova Mgr. Dušana Hluzína, v případě jeho nepřítomnosti Michala 
Záchu, DiS, na valnou hromadu akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem 
Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971,  která se bude konat v průběhu 1. pololetí 
2013, za účelem výkonu akcionářských práv statutárního města Přerova.

Hlasování: 10 pro

2379/60/9/2013 Kronika města Přerova za rok 2011

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2011,

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: červen 2013

Hlasování: 10 pro

2380/60/9/2013 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení  Rady města Přerova za I. 
čtvrtletí 2013

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing .Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města 
Přerova za I. čtvrtletí 2013.

Hlasování: 10 pro

2381/60/9/2013 Pracovní skupiny

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla účinností k 11.4.2013 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",

2. jmenuje s účinností k 11. 4. 2013 členkou této pracovní skupiny Mgr. Evu Šáchovou.

Hlasování: 10 pro

2382/60/9/2013 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření krátkodobé nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor, velkého sálu 
Klubu Teplo Přerov,  mezi statutárním městem Přerovem  (nájemce) a společností Teplo 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, IČ: 
25391453 (pronajímatel) na realizaci porady ředitelů škol a školských zařízení, která  se 
uskuteční dne 22. dubna 2013 od 13.00 do 15.00 hodin. Celková cena činí 1.549,-- Kč včetně 
platné sazby DPH.

2. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora podpisem této smlouvy.

Hlasování: 10 pro

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

- bez připomínek
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11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 60. schůzi Rady města Přerova konanou dne 10. dubna 2013              
v 16.00 hodin.

V Přerově dne 15. 4. 2013

     Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

   Ing. Jaroslav Čermák
člen Rady města Přerova


