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USNESENÍ z 66. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2013

2510/66/1/2013 Program 66. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 66. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2013

2. schvaluje Michala Záchu, DiS., ověřovatelem usnesení a zápisu 66. schůze Rady města 
Přerova

2511/66/2/2013 Městská knihovna v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit se záměrem umístění 
Městské knihovny do budovy - stavba občanské vybavenosti č.p.2820,příslušné k části obce 
Přerov I - Město, umístěné na pozemku p.č.40/4 v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví 
společnosti ASPANA HOLDING, a.s. sídlem Řehořova 908/4, Praha, Žižkov                      
130 00, IČ:26688409

2. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit se záměrem sloučení 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov 
I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, PSČ 750 02, IČ 45180512  s příspěvkovou organizací Městská 
knihovna v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 
211/36, PSČ 750 02, IČ 70887616 s účinností od 01.01.2014 a  záměrem, že přejímající 
organizací příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace,        
se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 211/36, PSČ 750 02, IČ 70887616 je 
příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov 
I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, PSČ 750 02, IČ 45180512, na kterou s účinností                     
od 01.01.2014 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek příspěvkové organizace  Městské 
knihovny v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 
211/36, PSČ 750 02, IČ 70887616.

3. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
nemovitostí ve vlastnictví ASPANA HOLDING, a.s, sídlem Řehořova 908/4, Praha, Žižkov 
130 00, IČ:26688409, budovy občanské vybavenosti č.p. 2820, příslušné k části obce Přerov     
I – Město, postavené na pozemku p.č. 40/4, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 40/4, 
zastavěná plocha a nádvoří a budovy občanské vybavenosti bez čp/če, která je příslušná k části 
obce Přerov I – Město, postavená na pozemku p.č. 40/5, zastavěná plocha a nádvoří                  
a pozemku p.č. 40/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerov, za cenu v místě a čase obvyklou ke dni převodu nemovitostí,         
za podmínky uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem)  a společností ASPANA HOLDING, a.s. sídlem Řehořova 
908/4, Praha, Žižkov 130 00, IČ:26688409 (jako pronajímatelem) ve znění dle přílohy č.8. 
Kupní smlouva bude uzavřena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní mezi společností ASPANA HOLDING, a.s, sídlem Řehořova 908/4, Praha, Žižkov       
130 00, IČ:26688409, jako budoucím prodávajícím na straně jedné a statutárním městem 
Přerov, jako budoucím kupujícím na straně druhé. Budoucí kupující bude po dobu účinnosti 
výše uvedené nájemní smlouvy oprávněn vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní 
smlouvy na výše uvedené nemovitosti. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů 
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ode dne, kdy budoucí kupující písemně vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní 
smlouvy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá.

4. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného 
předkupního práva k nemovitostem ve vlastnictví ASPANA HOLDING, a.s., sídlem Řehořova 
908/4, Praha, Žižkov 130 00, IČ:26688409, budově občanské vybavenosti č.p. 2820, příslušné  
k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 40/4, zastavěná plocha a nádvoří      
a pozemku p.č. 40/4, zastavěná plocha a nádvoří a budově občanské vybavenosti bez čp/če, 
která je příslušná k části obce Přerov I – Město, postavená na pozemku p.č. 40/5, zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 40/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, obec 
Přerov ve prospěch statutárního města Přerov, za podmínky uzavření nájemní smlouvy mezi 
příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a společností 
ASPANA HOLDING, a.s., sídlem Řehořova 908/4, Praha, Žižkov 130 00, IČ:26688409, (jako 
pronajímatelem), ve znění dle přílohy č. 8. Předkupní právo se váže k nemovitostem                
a přechází s převodem vlastnictví na dalšího vlastníka.

2512/66/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – využití budovy bývalého 
Chemoprojektu pro domov pro seniory

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
využití budovy - objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město,               
na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory a uložit Radě města 
Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

2513/66/4/2013 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Taneční 
školou Puls Přerov, IČ 70868514, se sídlem Přerov, Osmek 11, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem HISTORY of DUCKBEAT a Tancem proti kriminalitě,

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)

2 705,8 * - 20,0 2 685,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 71,0 * + 20,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

2514/66/4/2013 Žádost o poskytnutí dotace na Vánoční koncert

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Kulturním 
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spolkem Academic, o.s., IČ 60782323, se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 2, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pořádáním Vánočního koncertu,

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)

2 711,8 - 6,0 2 705,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 65,0 + 6,0 71,0

2515/66/4/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 pravidla financování 
sociálního pedagoga – zrušení usnesení a změna důvodové zprávy

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 2489/65/7/2013 z 65. schůze Rady města Přerova konané dne 29. 05. 2013,     
v následujícím znění:
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období 9/2013 až 8/2015 z rozpočtu statutárního města 
Přerova,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle změněné 
důvodové zprávy, pro období 9/2013 až 8/2014, a to z rozpočtu statutárního města Přerova       
a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.8.2013

V Přerově dne 5. června 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                         Michal Zácha, DiS.
primátor města Přerova                                                                      náměstek primátora města Přerova


