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USNESENÍ z 67. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2013

2516/67/1/2013 Program 67. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 67. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2013

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 67. schůze 
Rady města Přerova

2517/67/3/2013 Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Děčín

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem             
a statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00261238, 
jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.8.2013

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)

2 685,8 * - 100,0 2 585,8

5269 210 Ostatní správa v oblasti
hospodářských opatření
pro krizové stavy

0,0 + 100,0 100,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

2518/67/3/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s. a Přerovská rozvojová, s. r. o.

2519/67/3/2013 Rozpočtové opatření č. 9

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.
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2520/67/3/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …./2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky         
č. 3/2012 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 15.7.2013

2521/67/3/2013 Veřejná sbírka - povodně Děčínsko

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch obcí postižených povodní v červnu 2013         
v oblasti Děčínska na částečnou úhradu povodňových škod, a to formou zřízení běžného účtu 
u vybraného peněžního ústavu v termínu do 30.09.2013. O rozdělení čistého výtěžku sbírky 
budou následně rozhodovat orgány města dle výše zjištěných škod,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:
a)  zřídit dočasný peněžní fond s názvem „Povodně-Děčínsko 2013“, 

b)  vydat Statut dočasného peněžního fondu „Povodně-Děčínsko 2013“.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ , O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2013

2522/67/4/2013 AgPOL s.r.o. smluvní pokuta - návrh na uzavření dohody o narovnání

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem 
Přerovem na straně jedné a společností AgPOL s.r.o., IČ 28597044, se sídlem Olomouc, Jungmannova 
153/12, na straně druhé, jejímž předmětem je narovnání vzájemných sporných práv a povinností 
vzniklých na základě prodlení s dodáním díla podle smlouvy o dílo č. SML/736/2012 uzavřené dne 
1.10.2012 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností AgPOL s.r.o. jako 
zhotovitelem. Dohodou o narovnání se společnost AgPOL s.r.o. zaváže uhradit statutárnímu městu 
Přerov částku 2.000,- Kč jako sankci za prodlení s dodáním díla podle uvedené smlouvy o dílo. 
Uzavřením dohody o narovnání zaniknou mezi smluvními stranami veškeré vzájemné dosavadní 
sporné nároky související s uplatněním smluvní pokuty za porušení povinnosti zhotovitele dodat 
předmět plnění včas.
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2523/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5533/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku
p.č. 5533/5, zahrada. o výměře 288 m2,  v k.ú. Přerov.

2524/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1098 a části p.č. 1099 oba   
v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 1098, orná půda, o výměře 
60 m2 a části pozemku p.č. 1099, orná půda, o výměře cca 30 m2 oba v k.ú. Žeravice.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1098, orná půda,     
o výměře 60 m2 a části   pozemku p.č. 1099 o výměře 30 m2 oba v k.ú. Žeravice mezi 
statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a panem A.Z. (jako uživatelem 
pozemku) za období od 29.9.2008 do data uzavření nájemní smlouvy. Úhrada za užívání 
pozemku bude činit 1,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013

2525/67/6/2013 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 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.

2526/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622, pozemku 
p.č. 274/1 a části pozemku p.č. 273 vše v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemků p.č. 622, zahrada, o výměře 975 m2, části pozemku p.č. 273, ostatní 
plocha, o výměře cca 671 m2 a pozemku p.č. 274/1, ostatní plocha, o výměře 1455 m2 vše        
v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 622, zahrada, o výměře 975 m2 a části pozemku 
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p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 oba v k.ú. Čekyně ve spoluvlastnictví manželů 
Ing. Z.M.  a   D.M. k id 1/2 a Z.R. k id 1/2.

2527/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky                   
č. 2611/104, dílna nebo provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2610, 
2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 3)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – rozšíření nájemce 
nebytové jednotky  č. 2611/104, dílna nebo provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 3)               
o celkové výměře 92,40 m2 dle  nájemní smlouvy ze dne 10.10.1990, ve znění dodatků č. 1 až č. 23, 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a fyzickými osobami D.B., A.D., M.M., 
A.N., J.P. a M.S., jako nájemci.

2528/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí 
za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit   usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 
4.2.2013.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova- směnu  nemovitých  věcí z majetku statutárního 
města Přerova,  části pozemku   p.č. 621, orná půda,  o výměře cca 600 m2 v  k.ú. Předmostí   
za část pozemku p.č. 25/1, orná půda o výměře cca 224 m2 v k.ú. Popovice  u Přerova.

2529/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 
1137/3, p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, 
p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr  
statutárního města Přerov úplatný převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  
p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  
1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, 
lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní 
pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha 
o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha,              
o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, 
o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

2530/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1873/1 v k. ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 1873/1 (ostatní plocha – hřbitov, urnový háj) o výměře 3 m2 v k.ú. Přerov.

2531/67/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících Městský dům 
na ul. Kratochvílova 1 v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  objektu k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného     
na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 136 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 m2 v k.ú. Přerov.

2532/67/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 
2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5748/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17)

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 
2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5745/8, 
5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id.  243/6770 z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví B.S., za kupní cenu ve výši 100.000,-Kč včetně ceny za znalecký posudek.

2533/67/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení ze 60. schůze konané dne 10.4.2013, kterým podala 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.

2. 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 paní H.K., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 
250,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.
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2534/67/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2539/8 v objektu      
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/5, v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 734/17/3/2013, schváleného na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, 
kterým Zastupitelstvo města Přerova v bodu č. 1

"schválilo úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť II/17, 18, 19), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu            
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném         
na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 5738/5, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží,               
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní 
ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2539/8, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena 
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2539/8 3+1 B.J.
B.J.

752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena 
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2539/8 3+1 B.J. 752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2539/8 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

2535/67/6/2013 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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. 
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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 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 m2 a pozemek p.č. 62/12, 
ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví Jiřího Fialy, IČ 11558903.
Směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu ceny směňovaných pozemků.

2536/67/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v budově bez čp/če, příslušné k části obce 
Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří          
v k.ú. Přerov (Sokolská 26)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu na část nebytových 
prostor v budově bez čp/če, jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
4293/17, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, Sokolská 26, o celkové výměře 99,24 m2 na základě 
nájemní smlouvy ze dne 6.2.2012 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem   
a D.M., jako nájemcem, ke dni 30.6.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2013

2537/67/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5307/84 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 5.10.2009 na část 
pozemku p.č. 5307/84, ost. plocha, o výměře 18 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a M.Z., jako nájemcem. Nájemní smlouva se ruší okamžikem doručení 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

2538/67/6/2013 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov          
a společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,     
se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku 
č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012 a dodatku č. 8       
ze dne 19.6.2012, kterým se mění předmět nájmu uvedený v čl. I odst. 1 bod 1.7. písm. a) nájemní 
smlouvy (Parkovací místa, vše v k.ú. Přerov) tak, že se text:

„Kratochvílova (u Přerovanky)         40 míst na části pozemku p.č. 117/2 o výměře 1060 m2

  Kratochvílova (u DIDY)                  14 míst na části pozemku p.č. 40/1 o výměře 165 m2
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  Kratochvílova (podélné)                 12 míst na části pozemku p.č. 4928 o výměře 270 m2

  Nám. TGM                                      51 míst na části pozemku p.č. 4923 o výměře 445 m2

  Blahoslavova                                  13 míst na pozemku p.č. 4924/1 o výměře 170 m2

  Horní náměstí                                 29 míst na části pozemku p.č. 4997 o výměře 333 m2

  Nám. Přerovského povstání            54 míst na části pozemku p.č. 2155/1 o výměře 1375 m2

  Šířava              38 míst na části pozemku p.č. 2167/1 o výměře 731 m2

                                                                a části pozemku p.č. 2185/2 o výměře 139 m2“

nahrazuje textem:

„Kratochvílova (u Přerovanky)        40 míst na části pozemku p.č. 117/2 o výměře 1019 m2

  Kratochvílova (u DIDY)                 14 míst na části pozemku p.č. 40/1 o výměře 225 m2

  Kratochvílova (podélná)                18 míst na části pozemku p.č. 4928 o výměře 244 m2

  Kainarova          43 míst na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 509 m2

  Kratochvílova (u pošty)                  8 míst na části pozemku p.č. 4928 o výměře 93 m2  
  Bratrská                                         19 míst na části pozemku p.č. 4925 o výměře 337 m2   
  Nám. T.G.Masaryka                      43 míst na části pozemku p.č. 4923 o výměře 562 m2

  Blahoslavova                                13 míst na pozemku p.č. 4924/1 o výměře 197 m2  
  Horní náměstí                               29 míst na části pozemku p.č. 4997 o výměře 349 m2

  Nám. Přerovského povstání          54 míst na části pozemku p.č. 2155/1 o výměře 1315 m2“.

Dodatkem č. 9 se mění výše nájemného z částky 3.801.351,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné 
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na částku 
3.120.967,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného 
nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) smlouvy z částky 15,39 Kč na částku 7,36 Kč a výše ceny 
(koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. b) smlouvy 
z částky 1,539 Kč na částku 0,736 Kč.

Dodatkem č. 9 se dále vypouští z čl. IV odst. 12 nájemní smlouvy povinnost nájemce zřídit minimálně 
jedno prodejní místo parkovacích karet a dlouhodobých parkovacích lístků v centru města.

V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2      
ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 
8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012 a dodatku č. 8 ze dne 
19.6.2012, nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2013

2539/67/6/2013 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 15/1 v k.ú. Dluhonice

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi TJ Sokol Dluhonice, 
se sídlem Dluhonice, IČ: 61985252(jako půjčitelem) a statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem). 
Předmětem výpůjčky je část pozemku  p.č. 15/1, ostatní plocha, o výměře 680 m2  v k.ú. Dluhonice. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pozemek bude užíván jako 
dětské hřiště.
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2540/67/6/2013 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova   

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN a VN, včetně ochranného 
pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 
a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemků p.č. 
5290/2,  p.č. 5290/98 / na těchto pozemcích kabelové vedení NN/,  5290/103, p.č. 5297/2, p.č. 
5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5300/14 /na těchto pozemcích kabelové vedení VN/, vše v k.ú. 
Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.
       Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena                   
o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným         
z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene      
na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedených  pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a s 
tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemku 695 v k.ú. 
Čekyně a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 62.750,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 354-872/2012 vyhotoveným Jitkou Deutschovou.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat regulační hradítko propustku a s tím spojeného omezení, spočívajícího        
v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a příjezd           
na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
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rekonstrukce a odstranění regulačního hradítka propustku k tíži pozemku p.č. 1103/1 v k.ú. 
Dluhonice, ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s. , se sídlem Praha-Nové Město, Nábř. 
Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 70994226 a ve prospěch statutárního města Přerova.
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně ve formě dohodnuté jednorázové úhrady ve výši 
2.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
        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-Nové Město, 
Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 70994226, jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a statutárním městem Přerovem,  jako budoucím oprávněným             
z věcného břemene na straně druhé. Uzavřením smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným  
osobám  právo provést stavbu "Přerov-Dluhonice, dozbrojení stávajícího propustku pod 
kolejovou trasou ČD v km 185,743 Přerov - Olomouc" na budoucím povinném pozemku,        
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato 
smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro uvedenou stavbu. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
doručí  budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném pozemku. Oprávněný           
z věcného břemene uhradí náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu a správní 
poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2013

2541/67/6/2013 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)

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. 101 o výměře 6,36 m2 do podnájmu Bc. Dagmaře Polákové, místem podnikání Přerov I - Město, 
Gen. Štefánika 2128/35, IČ 10636617,  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 (výroba) lahůdek a dárkového zboží.

2542/67/6/2013 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
disků pro hru DiscGolf - dodatek ke smlouvě

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
12.2.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a manželi L. a M.D. (jako výpůjčitelem). 
Předmětem smlouvy je výpůjčka 15 ks disků na hru DiscGolf. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky je zprostředkování zapůjčování disků na hru DiscGolf 
zájemcům za  vratnou zálohu.
Dodatkem se rozšiřuje předmět výpůjčky o další 20 ks disků.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 30.6.2013

2543/67/6/2013 Smlouva o výpůjčce odpadových nádob mezi statutárním městem 
Přerov a společností EKO-KOM a.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí uzavřených mezi 
statutárním městem Přerovem jako vypůjčitelem a společností EKO-KOM a.s., IČ: 251 34 
701, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21  Praha 4 jako půjčitelem, a to smlouvy č. OS 2009 
200 00847 uzavřené dne 14. 12. 2009,  smlouvy č. OS 2011 200 00623 uzavřené dne          
6.12.2011,  a smlouvy č. OS 2011 200 00633 uzavřené dne 6. 12. 2011. Uvedené smlouvy       
o výpůjčce budou ukončeny dnem nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce uvedené v bodě 2 
tohoto návrhu usnesení.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (37 ks kontejnerů na sklo o objemu 
1100 l, 33 ks kontejnerů na papír o objemu 1100l a 157 ks kontejnerů na plast o objemu 1100 
l) mezi statutárním městem Přerovem jako vypůjčitelem a společností EKO-KOM a.s., jako 
půjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího 
podpisu.

2544/67/6/2013 Udělení plné moci k zastupování statutárního města Přerova ve věci 
majetkových sporů se spol. OPERA Bohemia s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje udělení plné moci k zastupování statutárního města 
Přerova ve věci majetkových sporů se společností OPERA Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se sídlem 
Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, pro advokátku Mgr. Lenku Hrudíkovou, č. osvědčení 
ČAK 8647, IČ 66246067, se sídlem Boženy Němcové 1695/2, Přerov, a to v rozsahu dle předlohy.

2545/67/6/2013 Dohody o užívání technologické části výrobny elektřiny

Rada města Přerova po projednání schvaluje dohody o užívání technologických částí výroben 
elektřiny mezi Statutárním městem Přerov a Teplem Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, 
Blahoslavova 7 na objektech Zimního stadionu Přerov bez č.p. na pozemku p.č. 5307/208 v k.ú. 
Přerov a Plaveckého areálu Přerov, objektu č.p. 852,příslušném pro část obce Přerov I –Město,          
na pozemku p.č. 4307 v k.ú. Přerov, podle listu vlastnictví číslo 10001 příslušné k obci Přerov I –
Město dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

2546/67/6/2013 Doprodej 28 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez 
pohledávky tzv. obálkovou metodou

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  výjimku    
z vnitřního předpisu  č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona         
č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ doprodeje 28 níže uvedených volných bytových jednotek 
s pohledávkou i bez pohledávky tzv. obálkovou metodou 

1. dvou bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
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I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu
bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město,    
na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov, které   
k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2468/1                                          5035/122985
2470/1                                          5018/122985

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

3. čtyř bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 
2519, č.p. 2520,příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2520/2                                          5720/138743
2519/4                                          5385/138743
2519/5                                          5563/138743
2519/6                                          5346/138743

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

5. dvou bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6. dvou bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného 
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spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3457    
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
629/1                                            4511/76986
629/15                                          5200/76986

7. tří bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139  
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
1963/12                                        5847/185721
1963/17                                        5618/185721
1963/18                                        7722/185721

8. dvou bytových jednotek v objektu k bydlení   č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části 
obce Přerov I – Město,       na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 
3671 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2382/5                                          4835/81003
2382/10                                        5356/81003

9. dvou bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov, které      
k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

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

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/2                                          5503/132855
2531/6                                          5505/132855
2532/1                                          5576/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844. 

12.  čtyř bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na odpolední 2) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3672   
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2178/2                                            7151/148496
2178/14                                          6818/148496
2178/18                                          7144/148496
2178/20                                          6635/148496

2547/67/6/2013 Slevy z nájemného v případě, kdy je podstatně nebo po delší dobu 
zhoršeno užívání bytu 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb, 
aby rozhodoval o poskytnutí přiměřené slevy z nájmu dle § 698 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění.

2548/67/7/2013 Současná situace ohledně nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřízených statutárním 
městem Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o nepřijatých dětech k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2013/2014 v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov.

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství zabývat se zřízením nové třídy předškolního 
vzdělávání ve volných prostorách objektů předškolního vzdělávání ve městě Přerově.
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2549/67/7/2013 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a zařízení 
školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 
přidělených uvedeným organizacím na rok 2013 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 
Olomouckého kraje,

2. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních škol zřízených statutárním městem 
Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2013 
ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rámci stanoveného objemu 
mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím z prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

2550/67/7/2013 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE  - účelová 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 Přerov a subjektem 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov III -
Lověšice, na úhradu části nákladů spojených s obnovou funkčnosti topení a ohřevu vody          
v objektu šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. st. 
345 v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2013.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013

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)

2 585,8 * - 20,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 16,0 + 20,0 36,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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2551/67/7/2013 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 
Přerov, Želatovská 8, zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona    
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.6.2013

2552/67/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (2+1), o ploše 70,88 m² v domě č. p. 2294, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 425, v k.ú. Přerov, Bartošova,
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.F., za nájemné ve výši 3 097,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, (1+1), o ploše 61,50 m² v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1165, v k.ú. Přerov, gen. 
Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J.G., za nájemné ve 
výši 2 687,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy    č. 2, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, (1+2), o ploše 46,33 m² v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k.ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.A., za nájemné ve výši 2 024,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, (2+2), o ploše 67,15 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. 4), s panem P.D., za nájemné ve 
výši 2 934,- 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 nákladů řízení v souvislosti se žalobou na vyklizení a jejím zpětvzetím. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013
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2553/67/8/2013 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, (1+1), o ploše 
28,29 m² v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5738/10,   
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní L.Ch., za 
nájemné ve výši 1 373,- Kč/měsíc (nájemné bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojení s užíváním bytu.

2554/67/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Sdružení Most k životu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem 
Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně terapeutická dílna a podporování 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

2555/67/9/2013 Koncepce rozvoje činnosti Městské policie Přerov pro období let 2013-
2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje navrhovaný materiál s názvem“ Koncepce rozvoje činnosti Městské policie Přerov 
pro období let 2013-2016“ 

2. pověřuje ředitele Městské policie Přerov jejím faktickým naplňováním.

2556/67/9/2013 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10.

2557/67/9/2013 Informace o možnosti založení účelového svazku obcí v souvislosti         
s přípravou a využíváním Integrovaného systému nakládání s odpady 
v Olomouckém kraji

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o možnosti založení účelového svazku obcí v souvislosti                  
s přípravou a využíváním Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji.

2. ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi připravit ve II. pololetí 2013 schůzku se 
starosty ORP Přerov.
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V Přerově dne 12. června 2013

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


