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ZÁPIS

ze 70. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

6. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

7. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor



2

Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku
Mgr. Petr Karola - vedoucí Odboru vnitřní správy
Ing. Jitka Kočicová - vedoucí Odboru evidenčních správních …
Mgr. Marta Šintáková - zastupující vedoucí Odboru soc.věcí ..
Bc. Libuše Drtilová - vedoucí odd. školství a mládeže

E.  Hosté: Ing. Jiří Kiml - externí administrátor Unitender s.r.o.

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 70. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 9. července 2013 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady města. 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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Ověřovatelem usnesení a zápisu 70. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2568/70/1/2013 Program 70. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 70. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2013

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 70. schůze Rady města 
Přerova

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

2569/70/2/2013 Informace osadnímu výboru Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání souhlasí s předloženými informacemi osadnímu výboru Dluhonice, 
které budou zaslány Kanceláří primátora předsedovi osadního výboru Dluhonice.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 16.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora.

2570/70/2/2013 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních        
za I. pololetí roku 2013

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 
2013.

Kancelář primátora písemně upozorní ty členy  komisí a výborů, kteří mají účast na jednáních 50%      
a nižší. Pokud jejich účast i ve II. pololetí 2013 bude nízká, bude navrženo jejich odvolání.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

JEDNÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY 
SPOLEČNOSTI TEPLO  PŘEROV, a.s.

3.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

2571/70/3/2013 Rozpočtové opatření č. 10

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Pan primátor podal informaci o stavu finančních prostředků ke dni 03.07.2013:

Celkem finančních prostředků                                   189.192.159,13 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                       1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          25.000.000,00 Kč – úrok 1,00 % p. a.  

 spořící účet – ČSOB, a. s.                         29.000.000,00 Kč – úrok 0,90 % p. a. 

 depozitní účet – Sberbank CZ, a. s.           10.000.000,00 Kč – úrok 0,95 % p. a.

 vkladový účet u J&T Bank                         5.000.000,00 Kč – úrok 2,00 % p. a.

                                               

K dispozici na účtech 03.07.2013                              119.190.659,13 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce:
Čerpání k datu 03.07.2013                                                  30.359.989,16 Kč



5

4.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

2572/70/4/2013 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků       
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 mezi Státním fondem dopravní 
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508 jako poskytovatelem               
a statutárním městem Přerovem,  jako příjemcem, jejímž předmětem bude poskytnutí finančních 
prostředků na akci  „Přechody pro chodce Přerov Lověšice – ulice Mírová“, ISPROFOND 
5717510061 v maximální částce 582.000,- Kč, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2573/70/4/2013 Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního 
povolení a z územního souhlasu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o převodu práv a povinností 
vyplývajících ze stavebního povolení a z územního souhlasu mezi statutárním městem Přerovem, 
Bratrská 34, 750 11 Přerov jako převodcem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., Na hrázi 
3165/17, 750 02 Přerov jako nabyvatelem ve znění dle přílohy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2574/70/4/2013 Informace o vývoji Regionálního letiště Přerov a.s. za období 2009 -
2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o vývoji Regionálního letiště Přerov, 
a.s. za období 2009 – 2013.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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2575/70/4/2013 Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace                     
a postoupení práv

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu projektové 
dokumentace a postoupení práv mezi obcí Radslavice, Na Návsi 103, 75111 Radslavice jako 
převodcem a statutárním městem Přerovem, Bratrská 709/34, 75011  Přerov jako nabyvatelem             
a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 367/5, 77900  Olomouc jako 
zpracovatelem projektové dokumentace ve znění dle přílohy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

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

2576/70/4/2013 Klidová a sportovní zóna v lokalitě Interbrigadistů – Jasínkova            
v Přerově - smlouva o připojení odběrného zařízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje uzavřením 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), mezi statutárním městem Přerovem a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín - Podmokly 405 02, IČ 24729035.
Jedná se o připojení navržených provozních objektů připravované Klidové a sportovní zóny v lokalitě  
Interbrigadistů - Jasínkova v Přerově.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Pavel Gala.

5.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

2577/70/5/2013 „Centrální nákup hygienických potřeb“ – schválení vybraného 
uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrálního 
nákupu hygienických potřeb“ uchazeče ŘEMPO VEGA, s.r.o., se sídlem Kroměříž, 
Skopalíkova 2354/47A, PSČ 767 01, IČ: 253 84 686, pro nesplnění požadavků zadavatele.

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou         
na veřejnou zakázku „Centrální nákup hygienických potřeb“, která byla předložena                
od uchazeče Pavel Hermély, Tovačovská 638, PSČ 750 02, IČ: 676 88 691.

3. schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, 
a uchazečem Pavel Hermély, Tovačovská 638, PSČ 750 02, IČ: 676 88 691, jako 
prodávajícím, na veřejnou zakázku „Centrální nákup hygienických potřeb“. Cena za plnění 
bude činit 2 094 816,- Kč bez DPH, tj. 2 534 727,- Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 2. a 3. nabydou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění pozdějších předpisů.

5. rozhodla, odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem rámcovou kupní smlouvu, 
uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, a to v souladu                    
s ustanovením § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2578/70/5/2013 „Centrální nákup kancelářského materiálu“ – schválení vybraného 
uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrálního 
nákupu kancelářského materiálu“ uchazeče Papír plus s.r.o., se sídlem Žerotínovo nám. 17, 
750 00 Přerov, IČ: 258 24 392, pro nesplnění požadavků zadavatele.

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou         
na veřejnou zakázku „Centrální nákup kancelářského materiálu“, která byla předložena          
od uchazeče PAPERA s.r.o., se sídlem Svitavy, Hálkova 2217/13, PSČ 568 02,                       
IČ: 259 45 653.

3. schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, 
a uchazečem PAPERA s.r.o., se sídlem Svitavy,  Hálkova 2217/13, PSČ 568 02, IČ: 259 45 
653, jako prodávajícím, na veřejnou zakázku „Centrální nákup kancelářského materiálu“. 
Cena za plnění bude činit 1 699 050,- Kč bez DPH, tj. 2 055 850,- Kč vč. DPH.
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4. konstatuje, že usnesení pod body 2. a 3. nabydou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,      
ve znění pozdějších předpisů.

5. rozhodla, odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem rámcovou kupní smlouvu, 
uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý 
v pořadí uzavřít smlouvu, rozhodla Rada města Přerova uzavřít smlouvu s uchazečem, který   
se umístil jako třetí v pořadí, a to v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2579/70/5/2013 „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2014“ a „Projekt –
Sdružený nákup komodit pro občany města“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Tomáš Dostal, člen Rady města Přerova.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje způsob zajištění dodávek silové elektrické energie pro Statutární město Přerov       
na období 1.1.2014 – 31.12.2014 formou nákupu na komoditní burze.

2. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a mandátní smlouvy mezi společností Organizačně 
správní institut, o.p.s., IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno,              
a statutárním městem Přerovem jako zájemcem, kterou se společnost zavazuje za odměnu        
ve výši 1 000,- Kč zajistit všechny související administrativní činnosti spojené s realizací 
nákupu elektřiny na komoditní burze. Součástí této smlouvy je ujednání o úhradě nákladů, 
zahrnujících poplatky dle poplatkového řádu komoditní burzy a odměnu dohodci                    
za zprostředkování burzovního obchodu, ve výši 1,4% z finančního objemu všech burzovních 
obchodů uzavřených na příslušném burzovním shromáždění. Tyto náklady budou zájemci 
vyčísleny v poměrné výši podle nakoupeného objemu silové elektřiny pro jednotlivé zájemce 
dle jejich odběrných míst.

3. schvaluje projekt předložený spol. eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, Jankovcova 1595/14, 
PSČ 170 00, Praha 7, který umožní občanům Statutárního města Přerova sdružený nákup 
komodit.

4. ukládá Odboru vnitřní správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb, Oddělení 
komunikace a vnějších vztahů Kanceláře primátora poskytnout oběma společnostem 
potřebnou součinnost.

5. ukládá řediteli spol. Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 451 80 512, nám T. G. 
Masaryka 8, 750 02 Přerov, Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, zajistit, dle harmonogramu projektu 
sdruženého nákupu komodit pro občany Statutárního města Přerova, prostory pro zřízení 
kontaktního místa pro veřejnost.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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2580/70/5/2013 „Lávka U Tenisu“– schválení uzavření mandátní smlouvy o zastoupení 
zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako mandantem, a společností JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 
1219/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je 
zastoupení zadavatele při výkonu práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. zajištění přípravy a realizace užšího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu“. Cena za plnění bude činit 50 000,- Kč, dle 
přílohy č. 1.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2581/70/5/2013 „Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově          
a hotelu Zimní Stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 v Přerově“ -
schválení uzavření mandátní smlouvy o zastoupení zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako mandantem, a společností RTS, a.s., se sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, 
PSČ 615 00, IČ: 255 33 843, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zastoupení zadavatele při 
výkonu práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,         
ve znění pozdějších předpisů, resp. zajištění přípravy a realizace zjednodušeného podlimitního řízení 
veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově    
a hotelu Zimní Stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 v Přerově“. Cena za plnění bude činit 55 000,-
Kč bez DPH, tj. 66 550,- Kč s DPH, dle přílohy č. 1 a za podmínky finančního krytí předmětné 
investiční akce.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byli přizváni:

 Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy

 Ing. Jitka Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu

 Ing. Jiří Kiml, externí administrátor Unitender, s.r.o.

2582/70/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – rozhodnutí o námitkách
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Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, částečně vyhovět námitkám uchazeče zadávacího 
řízení významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, 
společnosti LERAS Trade a.s., Primátorská 296/38, 180 00 PRAHA 8, IČ: 242 66 108

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí a způsob provedení nápravy v rozsahu dle přílohy č. 2

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

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

VARIANTA  II.:
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, 
společnosti LERAS Trade a.s., Primátorská 296/38, 180 00 PRAHA 8, IČ: 242 66 108

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 3

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

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

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskusi. Primátor Ing. Lajtoch sdělil, že se přiklání 
k doporučení externího administrátora firmy Unitender, s.r.o. Ing. Kimla, který doporučuje variantu I. 
usnesení. 
Ing. Kiml upozornil, že z mandátní smlouvy vyplývá, že externí administrátor nese odpovědnost         
za případné rozhodnutí kontrolního orgánu a případná sankce bude hrazena z pojištění odpovědnosti 
společnosti.
Mgr. Karola upozornil, že odpovědnost nenese externí administrátor, jak říká Ing. Kiml, ale zadavatel.
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Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 7, 4 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Karola, Ing. Kočicová, Ing. Kiml.

PŘESTÁVKA  10.40 – 10.50 hodin.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a 
komunálních služeb.

2583/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – objektu bydlení č.p. 1721,  
příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 445/1 a 
pozemku p.č. 445/1, v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
objektu bydlení  č.p. 1721, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 445/1                 
a pozemku p.č. 445/1, zast.pl. a nádvoří, o výměře 355 m2, včetně příslušenství, vše v k.ú.Přerov (B. 
Němcové 10) a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto nemovitostí za podmínek uvedených      
v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu 
města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města 
Přerov. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

Na základě diskuse byla v důvodové zprávě – „výběrovém řízení“ – doporučena vyhlašovací cena dle 
varianty I.

Při hlasování bylo pro 8, 3 se zdrželi.

2584/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 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 (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku 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) - místnosti č.35 o výměře 12,3 m2.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 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 záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části 
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.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha, DiS. předlohu stáhl.

2585/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 4926/6, p.č. 4969/1, 
4995 a p.č. 5001 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájemní smlouvy, kterou dne 
13.12.2011 uzavřely statutární město Přerov (jako pronajímatel) a společnost MULTIMEDIA 
SOLUTION s.r.o., IČ: 26447410, se sídlem Praha 2, Václavská 12, Přerov (jako nájemce)      
na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 5001, 
ost. pl., o výměře 1 m2, p.č. 4926/6, ost. pl., o výměře 1 m2 a p.č. 4969/1,ost. pl., o výměře       
1 m2 vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4995, ost.pl.,               
o výměře o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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2586/70/6/2013 Záměr statutárního města - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova              
o výměře 132.738 m2.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2587/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v 
objektech hasičských zbrojnic v místní části Újezdec a v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části nebytových prostor o celkové 
výměře 108,20 m2 v budově č.p. 106, občanská vybavenost, příslušné k části obce Přerov VI. -
Újezdec, Větrná 3 na pozemku p.č. 133 v k.ú. Újezdec u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku budovy č.p. 3178, jiná stavba, 
příslušná k části obce Přerov I. - Město, na pozemcích p.č. 2241/10, p.č. 2241/12 a p.č. 2265/2 
vše v k.ú. Přerov a záměr statutárního města Přerova výpůjčku pozemků p.č. 2241/10, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, p.č. 2241/12, zastavěná plocha a nádvoří,           
o výměře 40 m2 a p.č. 2265/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 vše v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2588/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 1205/1, orná půda, o výměře cca 450 m2 v k.ú. Žeravice.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.



14

2589/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2.

Při hlasování bylo 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2590/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu ve výši 
69205/203682 na pozemcích, p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. 
Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 3114/2 o výměře cca 70 m2      
v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682               
na pozemcích, p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 
3114/2 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Přerov.

Při hlasování bylo 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2591/70/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části  pozemku p. č. 507/1, p. č. 498, p. č. 497, p. č. 496, vše  v k. ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
do majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 501, zast. plocha, v k.ú. Přerov, 
označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 501/2, ost. plocha, v k.ú. 
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Přerov, o výměře 7 m2, z majetku B.K. – id. podíl ¾  a Ing. M.K. – id. podíl ¼, za dohodnutou 
cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, 
označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. 
Přerov, o výměře 137 m2, do SJM B.K. a Ing. M.K., za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. 
celkem 32.880,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku Statutárního města Přerova do SJM B.K. a Ing. M.K. - části pozemku p.č.496, zast. 
plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 
496, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 81 m2, za cenu v místě   a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem v celkové výši 67.230,- Kč, tj. 830,- Kč/m2, části pozemku p.č. 497, 
zahrada, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 
497, zahrada, v k.ú. Přerov, o výměře 9 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem v celkové výši 7.470,- Kč, tj. 830.- Kč/m2, části pozemku p.č. 507/1, 
ost. plocha v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 
507/8, ost. plocha o výměře 17 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem v celkové výši 14.110,- Kč, tj. 830,- Kč/m2.

Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek             
za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2592/70/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části  pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví J.O. - části pozemku  
p.č. 3646/1, zahrada,  v k.ú. Přerov,  geometrickým plánem č. 5748-53/2013  označené jako pozemek  
p.č. 3646/6, zahrada, v k.ú. Přerov, o výměře 213 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem v celkové výši 154.250,- Kč, (pozemek 110.760,- Kč, stavby a trvalé porosty 
43.490,- Kč). Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2593/70/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části pozemku p.č. 5535/1, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., 
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013 - části pozemku  p.č. 5535/1, ost. plocha,        
v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 5749-54/2013 označené jako pozemek p.č. 5535/7, ost. plocha, 
v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem        
v celkové výši 40.800,- Kč, tj. 800,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2594/70/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova

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 – části pozemku  p.č. 302, ost. plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří,    
o výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035,  za kupní cenu ve výši  4 250,- Kč, tj. 850,-
Kč/m2.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2595/70/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku  p.č.  2645/61, ost. plocha, o výměře 66 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví SBD Přerov, 75011 Přerov 2, Kratochvílova 41,  IČ  00053236,  za kupní 
cenu ve výši 72 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2596/70/6/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města 
Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2,  p.č. 185/10 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 99 m2, p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů MUDr. P. a Mgr. E.Z., za celkovou kupní cenu 282.930,- Kč.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2597/70/6/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města   Přerova –
pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku  p.č. 5307/28, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 113 m2  v k.ú. Přerov,                 
z vlastnictví  J.S.  do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu  v čase a místě obvyklou  101 700,-
Kč  ( tj. 900,-Kč/m2), za podmínky rozpočtového krytí.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2598/70/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
nebytové jednotky 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 1)

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
28.2.2013 na   nebytovou jednotku  č. 2610/101, jiný nebytový prostor, 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 1) o celkové výměře 65,90 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a  Jánem Chomou, místem podnikání  Přerov I – Město, Svépomoc III 1849/30, IČ 
64600327, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 2 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného  96.000,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. cca 1.457,-Kč/m2/rok se sníží na novou výši nájemného 64.000,-Kč/rok (bez DPH),  tj. cca 971,-
Kč/m2/rok, po dobu 1 roku. (doporučení komise pro záměry).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2013

VARIANTA  II.:
zavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.2.2013 na   
nebytovou jednotku  č. 2610/101, jiný nebytový prostor, 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 1) o 
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celkové výměře 65,90 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  Jánem 
Chomou, místem podnikání  Přerov I – Město, Svépomoc III 1849/30, IČ 64600327, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 2 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného  96.000,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. cca 1.457,-Kč/m2/rok se sníží na novou výši nájemného 47.940,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 600,-Kč/m2/rok ze vedlejší místnosti (dle návrhu nájemce).

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2599/70/6/2013 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)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 24 k nájemní smlouvě  ze dne 
10.10.1990, ve znění dodatků č. 1 až č. 23, na nebytovou jednotku  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 uzavřenou mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a fyzickými osobami Drahomírou Bajerovou, 
místem podnikání Přerov II - Předmostí,  IČ 73875414, Alenou Dvorskou, místem podnikání Přerov I 
– Město, IČ 73875236, Marií Malou, bytem Přerov I - Město,  Alenou Němcovou, místem podnikání, 
Bochoř,  IČ 49605330, Janou  Pekárkovou, místem podnikání Přerov I - Město,  IČ 73875279 a 
Miroslavou Skácelovou, místem podnikání Přerov I - Město, IČ 73875228, jako nájemci.

Dodatek č. 24 bude upravovat nájemce. Původní nájemce - fyzické osoby Drahomíra 
Bajerová, místem podnikání Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 90/4, IČ 73875414, Alena Dvorská, 
místem podnikání Přerov I – Město, Klivarova 2611/3, IČ 73875236, Marie Malá, bytem Přerov I -
Město,  Alena Němcová, místem podnikání, Bochoř, Hénice 84/1, IČ 49605330, Jana  Pekárková, 
místem podnikání Přerov I - Město, Osmek 517/7, IČ 73875279 a Miroslava Skácelová, místem 
podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 73875228 se rozšíří o dalšího nájemce - fyzickou 
osobu Evu Klanichovou, místem podnikání Tupec 68, Veselíčko, IČ 73117561.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2600/70/6/2013 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2185/2, 
ostatní plocha, o výměře 20 m2, v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  
a Leonou Dokládalovou, místem podnikání Přerov I – Město, Sokolská 2781/2, IČ 73896799, jako 
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nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 1.11.2016. Výše nájemného bude činit 5.000,-
Kč/rok (bez DPH), tj. 250,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití 
části pozemku jako předzahrádka k provozovně K2.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2601/70/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5300/100 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
5300/100 o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
P.Š. (jako nájemcem). Účelem nájmu je umístění prodejního stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájem bude činit 2.240,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2602/70/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a v budově úřadovny 
v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor v budově tvořící 
příslušenství budovy č.p. 59, stavba občanského vybavení příslušná k části obce Přerov IV. -
Kozlovice, (hasičská zbrojnice) na pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova, o výměře 
27,37 m2 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností Pekárna Racek 
s.r.o., se sídlem Přerov, Gen Štefánika 38 (jako nájemcem). Nájemní smlouvy by byla 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájem bude činit 4.674,- Kč. 
Účelem nájmu je zřízení a provozování podnikové prodejny Pekárny Racek.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013
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2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a Sborem dobrovolných hasičů Kozlovice, se sídlem Přerov, Za školou 24, IČ: 65920465. 
Předmětem výpůjčky jsou  části nebytových prostor v budově č.p. 76, příslušné k části obce 
Přerov IV. - Kozlovice, na pozemku p.č. 57 v k.ú. Kozlovice u Přerova (úřadovna) o výměře 
35,45 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
Účelem výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
Kozlovice. Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice umožní 
bezplatné užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Kozlovice (jako organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků 
a žádným způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2603/70/6/2013 Úhrada za  bezesmluvní užívání a nájem pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 
5207/86 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části  pozemku  p.č. 5207/76, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 593 m2 v k.ú. Přerov, za období od 9.1.2011 do 8.1.2013  v celkové 
výši stanovené ve znaleckém posudku  č. 1266-10/2013 znalce Ing. Dana Hose,  která činí 
20 340,- Kč.

2. schvaluje - uzavření nájemní smlouvy mezi spoluvlastníky AGENTUROU H +N, v.o.s., 
Komunardů 442/16, Praha 7, IČ.  41192826, k id. 1/2 a  společností KAPPEL, a.s., Ohradní 
1424/2b, Praha 4, Michle, IČ. 61860361, k id. 1/2, zastoupená konkursním správcem  Mgr. 
Petrem Brožem,  jako pronajímatelem  a statutární město Přerov, jako nájemcem,  na nájem 
části pozemku p.č. 5207/76, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 593 m2 v k.ú. 
Přerov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční úhradu 10 674,- Kč. Účelem 
nájmu je využití těchto pozemku jako veřejného prostranství.

Při hlasování bylo pro 9, 2 proti.

2604/70/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku  p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a NOVAGAME s.r.o., se sídlem Vršovická 1525/1B, Praha 
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10-Vršovicek, 101 00 Praha, IČ 28193334, jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.7.2013  ukončen 
nájemní vztah, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem ze dne 
7.6.2012.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2605/70/6/2013 Výpůjčka nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1245/1 v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a paní K.O.  (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je část pozemku  p.č. 
1245/1, ovocný sad, o výměře 100 m2    v k.ú. Žeravice. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je výsadba rostlin ke zpevnění svahu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2606/70/6/2013 Zřízení věcných břemen 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. 
589, p.č. 746, p.č. 1082, p.č. 1323/1, vše v k.ú. Žeravice , v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 484-41/2012, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 
02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 6548/08/2013, ve výši 326.960 Kč, navýšenou o příslušnou sazbu 
DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013
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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 zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemků p.č. 6531/1, p.č. 
6667/1, oba v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene na straně druhé.
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném  pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní vedení VN a NN včetně ochranného 
pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 
a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy 
– podzemní vedení VN a NN  k tíži pozemku p.č. 5849/2 v k.ú. Přerov 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 1903/2013 a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3961-
66/2010 vyhotoveným Jiří Spáčil GEODET S´.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2013

4. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a 
příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 
102/10, p.č. 102/15 a p.č. 182 vše v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 
27768961.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 19.830,- Kč a bude 
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navýšena o příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 228-516/2012 vyhotoveným Vozda, s.r.o.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2013

5. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a 
příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku p.č. 
213 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 19.740,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 601-588/2011 vyhotoveným Geoding, spol s r.o.

Mgr. Vojtášek požádal o vyškrtnutí částky 326.960 Kč v bodě 1) usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2607/70/6/2013 Úplatný převod movitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
torza zahradního altánu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví V.V. - torza zahradního altánu, zastřešovací kopule,  za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 4.950,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku uhradí 
kupující.

Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

2608/70/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – doprodej spoluvlastnického 
podílu k id. 5089/22267 pozemku parcelní číslo 2130 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej spoluvlastnického 
podílu k id. 5089/22267  pozemku p.č. 2130 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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2609/70/6/2013 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1313/1

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, (1+1), o ploše 
52,00 m² v domě č. p. 1313, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2129, v k.ú. 
Přerov, Jungmannova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem a paní J. a O.Č., 
za nájemné ve výši 1 262,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), na dobu určitou, a to do 
zápisu vlastnictví daného bytu na katastr nemovitostí. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2610/70/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

Rada města Přerova po projednání:

1.    schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 13 (1+1) o ploše 45,97 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 I.S., za nájemné ve výši  1 716,-- 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. 13, (1+1) o ploše 45,20 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  D.B.  a paní M.B., za nájemné ve výši 1 974,-- 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. 6 (1+1) o ploše 46,44 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 manželi R. a T.Č., za nájemné ve výši 1 734,--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.

Náměstek primátora Mgr. Hluzín požádal o úpravu usnesení: vyškrtnutí bodu 3) usnesení.
Hlasování o bodech 1) a 2) usnesení:   Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha, DiS. nepřítomen           
a nehlasuje.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Zdeněk Vojtášek.

PŘESTÁVKA  12.00 – 12.45 hodin.
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7.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byly přizvané: 

 Mgr. Marta Šintáková, zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí a školství

 Bc. Libuše Drtilová, vedoucí Oddělení školství a mládeže.

2611/70/7/2013 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – získání finanční podpory             
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že Základní škola Přerov, Želatovská 8 uspěla se svým projektem 
„Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“     
a Zastupitelstvo Olomouckého kraje jí schválilo finanční podporu ve výši 2 527 814,88 Kč         
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání,

2. schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Přerovem a Základní 
školou Přerov, Želatovská 8 v rámci projektu „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
propagující technické a přírodovědné obory“ včetně jejich příloh,

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

3. bere na vědomí, že Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. povede řízení projektu „Motivační 
workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, na Základní škole Přerov, Želatovská 8.

Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha, DiS. nepřítomen a nehlasuje.

2612/70/7/2013 Základní škola Přerov, Trávník 27 - navýšení kapacity školní družiny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 na 270 žáků k 01. 09. 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013
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Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha, DiS. nepřítomen a nehlasuje.

2613/70/7/2013 Zrušení Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Přerov –
Předmostí, Pod skalkou 11  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ruší ke dni  01. 08. 2013 Školskou radu při příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11, PSČ 751 24.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2614/70/7/2013 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23.   
Jmenování na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 
včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 26. 06. 2013,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 08. 2013 paní Ludmilu 
Jakubcovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Dvořákova 23 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín doporučil Radě města jmenovat ředitelkou 
uvedené školy, dle usnesení konkursní komise, paní Ludmilu Jakubcovou.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.



27

2615/70/7/2013 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání 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, z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2013             
a z fondu odměn příspěvkové organizace.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Na základě diskuse byla upravena výše odměny hrazené z prostředků zřizovatele ředitelce ZŠ a MŠ 
Předmostí, Pod skalkou 11.

Hlasování o navržené úpravě odměny:  Při hlasování bylo pro 8, 3 proti.

Hlasování o celém usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, 1 proti.

2616/70/7/2013 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28,             
na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových na Mistrovství 
Evropy a Mistrovství světa 2013 v biketrialu, která se budou konat v období od 14. do 28. 
července 2013 ve Španělsku a České republice.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 2. pololetí 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)

2 580,8 * - 15,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 26,0 + 15,0 41,0

Při hlasování bylo pro 7, 4 se zdrželi.



28

2617/70/7/2013 Žádost o finanční příspěvek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru pro Střední školu                
a Základní školu DC 90, s.r.o., IČ: 25385461, se sídlem Olomouc – Topolany, Nedbalova 36.

Při hlasování bylo pro 10, Ing. Čermák nepřítomen a nehlasuje.

Na základě podnětu člena rady pana Mgr. Dvorského, Ph.D. bylo v diskusi navrženo toto usnesení:

2618/70/7/2013 Otevření nového oddělení mateřské školy

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru sociálních věcí a školství připravit harmonogram      
a variantní řešení otevření nového oddělení mateřské školy ve školním roce 2013 - 2014.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

2619/70/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a bytu 
zvláštního určení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, (2+kk), o ploše 56,40 m² v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J.K., za nájemné ve výši      
2 738,- 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, (2+1), o ploše 62,33 m² v domě č. p. 2544, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/15, v k.ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi T. a   R.Č., za 
nájemné ve výši 2 929,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 0,5 roku s možností 
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prodloužení, za podmínky úhrady poplatků z prodlení, popř. jejich neprominuté části. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46, (1+1), o ploše 28,79 m² v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť 
II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní E.G., za nájemné ve výši 1 397,-
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. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 53, (1+1), o ploše 
52,97 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 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č .4) s manželi E.  a J.B., za nájemné ve výši 1.853 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, (1+1), o ploše 67,45 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. 5 ), s paní V.K., za nájemné ve výši 
3 274,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy    č. 5,  na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení, za 
podmínky úhrady poplatků z prodlení a celkových soudních nákladů spojených s podáním a 
zpětvzetím žaloby na vyklizení, a to do 31.7.2013. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

6. neschvaluje návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 v Přerově, Kopaniny 8, 
s paní L.K.

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní M.H..

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem S.S.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní J.Ž.

10. neschvaluje přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově panu J.M.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v Přerově, Kojetínská 1826/26 s 
manželi A. a   R.H.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s panem 
R.G.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní E.G.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s panem P.G.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní J.Ž.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní E.G.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s panem 
M.Z.



30

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní D.M.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.8.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2620/70/8/2013 Přijetí daru - příspěvek na provoz denního stacionáře - Křtomil, 
Majetín

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným     
a obcí Křtomil, se sídlem Křtomil č.p. 60, Křtomil, PSČ  751 14, IČ 00636312, jako dárcem, 
jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu pro rok 2013.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným    
a obcí Majetín, se sídlem Lipová 25, Majetín, PSČ  751 03, IČ 00299197, jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu pro rok 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 30.8.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2621/70/8/2013 Uzavření darovacích smluv - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, Oblastní charita Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako dárcem a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, územní odbor Přerov, Šířava 
25, Přerov, jako obdarovaným. Předmětem daru je evakuační vozík EVAC CHAIR 700.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako dárcem a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270,    
se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, jako obdarovaným. Předmětem daru je keramická pec TE 
150MCC.
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Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešly Mgr. Šintáková a Bc. Drtilová.

9.  RŮZNÉ

2622/70/9/2013 Žádost o uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a obcí 
Říkovice 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
neschvaluje žádost o uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a obcí Říkovice, ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy.

VARIANTA   II.:
schvaluje žádost o uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a obcí Říkovice a doporučuje 
uzavřít smlouvu a ukládá odboru evidenčních správních služeb a obecnímu živnostenskému úřadu 
zpracovat návrh smlouvy.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení: Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2623/70/9/2013 Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné 
služby, uzavřené dne 28.4.2004 - ODO

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:

1. bere na vědomí změnu obchodního jména společnosti Veolia Transport Morava a.s.             
na ARRIVA MORAVA a.s.

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby, 
uzavřené dne 28.4.2004 - ODO.
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VARIANTA   II.:
1. bere na vědomí změnu obchodního jména společnosti Veolia Transport Morava a.s. na 

ARRIVA MORAVA a.s.

2. neschvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby, 
uzavřené dne 28.4.2004 - ODO.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kulíšek doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení: Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora.

2624/70/9/2013 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za I. 
pololetí 2013

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města 
Přerova za I. pololetí 2013.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2625/70/9/2013 Cena města Přerova 2013

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností - Cena města Přerova 2013,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 
2013 dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 2. pololetí 2013

Na základě diskuse byly navrženy na ocenění Cenou města Přerova 2013 tyto osobnosti: Ing. Jaroslav 
Cedidla, Prof.Ing. Vladimír Strakoš, Eva Koplíková, František Andrle, Marcela Vysloužilová 
(Urbášková), Ing. Jan Hlavačka.

Hlasování o jednotlivých kandidátech na ocenění:
Ing. Jaroslav Cedidla: Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Prof.Ing. Vladimír Strakoš: Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.
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Eva Koplíková: Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

František Andrle: Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Marcela Vysloužilová (Urbášková): Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Ing. Jan Hlavačka: Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

Hlasování o celém usnesení:  Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2626/70/9/2013 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Oldřiška Sedláčková, Mgr. Zdeňka Sekerová (za Nadační fond Přerov - Cuijk),        
s řidičem, která se uskuteční ve dnech 16. - 21. července 2012 při příležitosti tradičního přechodu přes 
řeku Maas v partnerském městě Cuijk (Nizozemí).

Na zahraniční pracovní cestu byla delegovaná paní Oldřiška Sedláčková.
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2627/70/9/2013 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na informačním 
plakátě Českomoravské reklamní agentury Kompakt spol.s r.o.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Daniela Novotná.

Na základě podnětu členky rady Mgr. Krákorové Pajůrkové bylo navrženo toto usnesení:

2628/70/9/2013 Zastávky 
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Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit 
koncepční materiál řešení zastávek ve městě Přerově včetně místních částí.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

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

p. Hlavinka:
 komunikace za obřadní síní – zvážit umístění značek zákazu vjezdu v obou směrech.

Ing. Lajtoch:
Tímto podnětem se bude zabývat náměstek primátora pan Zácha, DiS.

Ing. Dostal:
 zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2014 a sdružený nákup komodit pro občany města 

– informovat obce rozšířenou působností jak postupujeme.
Ing. Lajtoch:
Tímto podnětem se bude zabývat tajemník MMPr Ing. Bakalík. Kontaktní osobou bude Mgr. Karola. 
Informaci obdrží obce do týdne, prověřit, zda se bude týkat i přerovských firem.

12. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 70. schůzi Rady města Přerova dne 9. července 2013 v 14.30 hodin.

V Přerově dne 12. července 2013

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova
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