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USNESENÍ ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2013

2686/74/1/2013 Program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2013,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 74. schůze Rady 
města Přerova.

2687/74/3/2013 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2013

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 
I. pololetí roku 2013.

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 399 817 391,53 Kč, tj. na 55,8 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 304 476 902,07 Kč, tj. na 32,6 % upraveného rozpočtu.

2688/74/3/2013 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2012.

2689/74/3/2013 Rozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení

Rada města Přerova po projednání:

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

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. D.a J.Š. 8-rekonst.WC, koupelny 80 000,00
6 let

Ručitel:
L.K.

2. P.a J.O. 2-výměna plynového kotle
3-výměna dveří
4-výměna podlah

100 000,00
6 let

Ručitel:
A.O.

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

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2013
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2690/74/3/2013 Rozpočtové opatření č. 12

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 
závazného ukazatele dle přílohy č. 3.

2691/74/3/2013 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 2229 410 Ostatní přijaté vratky transferů 707,0 + 120,5 827,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 510 Investiční akce (org. 500082 - Cyklostezka  
Želatovská) 

13 563,7 - 500,0 13 063,7

3111 512 Předškolní zařízení 492,0 + 500,0 992,0

3113 512 Základní školy 200,0 + 120,5 320,5

2692/74/3/2013 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 2

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých               
prostředků na bankovních účtech

125 779,4 + 1 803,2 127 582,6

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3721 510 Investiční akce (org. 500253 - Sběrný dvůr   
odpadu ul. Želatovská)

5 157,0 - 5 157,0 0,0

3725 510 Investiční akce (org. 500253 - Sběrný dvůr   0,0 + 5 157,0 5 157,0
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odpadu ul. Želatovská)

3725 510 Investiční akce (org. 500253 - Sběrný dvůr   
odpadu ul. Želatovská)

5 157,0* + 1 803,2 6 960,2

*počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

2693/74/3/2013 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova     
na rok 2014 včetně harmonogramu jeho zpracování

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2014 včetně harmonogramu jeho zpracování.

2694/74/3/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu 
mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P.P. jako dlužníkem o splátkách pohledávek 
statutárního města Přerova za P.P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu 
a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09. 09. 2013 v celkové částce 14 871,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 
dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a 
dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2695/74/4/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení vyjádření a 
požadavků uplatněných při projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova   
v souladu s § 55 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu 
města Přerova v souladu s § 55 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění.

2696/74/4/2013 Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního 
povolení  - "Rozšíření skládky TKO Přerov - Žeravice, 2. etapa -
přeložka  polní cesty"

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o převodu práv a povinností 
vyplývajících ze stavebního povolení 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.

2697/74/4/2013 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření                
na budovách ZŠ B. Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově

Rada města Přerova po projednání neschvaluje prodloužení termínu plnění dle článku II smlouvy        
o dílo, která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a společností M&B 
eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, IČ: 294 53 968, jako zhotovitelem,           
na projekční služby na veřejnou zakázku "Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření 
na budovách ZŠ B. Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově".
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2698/74/4/2013 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování 
přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa“

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah 
centrem, 1. etapa“.

2699/74/5/2013 „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a schválení vybraného uchazeče

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 veřejné zakázky 
„Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ uchazeče č.1 SELVAS, 
akciová společnost, Praha 2, Americká 459/27, PSČ 120 00, IČ: 252 82 069, pro nesplnění 
zákonných požadavků

2. 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 veřejné zakázky 
„Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ uchazeče č.3 ATLAS 
REAL, s.r.o., Brno, Rousínovská 1027/1, PSČ 627 00, IČ: 263 14 011, pro nesplnění 
zákonných požadavků

3. 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 veřejné zakázky 
„Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ uchazeče č.4 HOTEL 
KAMZÍK s.r.o., Brno - Pisárky, Kalvodova 121/23, PSČ 602 00, IČ: 292 88 410, pro 
nesplnění zákonných požadavků

4. 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 „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“, která 
byla předložena od společnosti PRODOS spol. s r.o., Olomouc, Kollárovo náměstí 698/7, PSČ 
772 00, IČ: 005 44 949

5. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností PRODOS spol. s r.o., Olomouc, Kollárovo náměstí 698/7, PSČ 772 00, IČ: 005 44 
949, jako poskytovatelem, na veřejnou zakázku „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních 
škol – Příroda jako dům“  

Cena za plnění bude činit 3 303 860,-Kč bez DPH, tj. 3 896 724,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem     
v pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

2700/74/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 
4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 4600/1, ost. plocha o výměře 
171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha o výměře 120 m2, vše v k.ú. 
Přerov.

2701/74/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku  p.č. 3749/1,    
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
části pozemku p.č. 3749/1, ost. plocha, o výměře cca 50 m2, v k.ú. Přerov.

2702/74/6/2013 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 265 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                            

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 265, ostatní plocha, o výměře 265 m2 v k.ú. Čekyně.

2703/74/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
– pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice a 
částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 908/79, ostatní plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 
m2 a p.č. 908/84, ostatní plocha, o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemku p.č. 1265, 
ostatní plocha, o výměře 14 m2 a 297 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a části p.č. 
1284, ostatní plocha, o výměře 333 m2 vše v k.ú. Henčlov - dle geometrického plánu č. 351-81/2011 
pozemky označené novými parcelními čísly 1265/4, o výměře 14 m2 a p.č. 1284/4 o výměře 818 m2

oba v k.ú. Henčlov - z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu 578.160,- Kč, t.j. 180,- Kč/m2.

2704/74/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov 
I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2       
v k.ú. Přerov                                                                                                                                                 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod budovy č.p. 1573, 
Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 
Kojetínská 56, za kupní cenu 8.500.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 (tvořících vybavení budovy 
č.p. 1573 příslušné k části obce Přerov I. Město postavené na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se 
sídlem Přerov, Kojetínská 56 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 55.360,- Kč.
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2705/74/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, 
p.č. 5745/9 a p.č. 5745/10, vše 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. 781/18/3/2013, bod 1., schváleného na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
17.6.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova

"schválilo úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 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 bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5, 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/

2506/1 2+1 V.E.
V.A.

621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.V.
S.B.

664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 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/

2506/1 2+1 V.E. 621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.B. 664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 2506/1 a č. 2506/5 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.
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2706/74/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 
2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2540/8 v objektu 
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/17, 18, 19), včetně spoluvlastnického podílu 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 spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
5738/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov ve výši 721/16353 za celkovou 
nabídkovou cenu, platnou v době dvouměsíční nabídkové lhůty, ve výši 368.798,- Kč, z původního 
termínu do 13.7.2013 na nový termín do 16.9.2013.

2707/74/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit výjimku z postupu dle odst. 12.) 
článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění, a to tak, že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy o 
převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po 
podpisu smluv a zaplacení kupních cen šesti kupních smluv, což představuje zájem ve výši 
37,5 % jednotek určených k prodeji.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle odst. 12.) 
článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění, a to tak, že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy o 
převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po 
podpisu smluv a zaplacení kupních cen minimálně deseti kupních smluv, což představuje 
zájem ve výši 62,5 % jednotek určených k prodeji.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle odst. 10.) 
článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
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bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění, a to tak, že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, se u uzavřených smluv 
o převodu vlastnictví bytové jednotky do vlastnictví nájemců prodlužuje termín splatnosti 
kupní ceny do doby uzavření požadovaných deseti smluv, nejpozději však do konce 
šestiměsíční nabídkové lhůty, tj. v termínu do 28.2.2014.

2708/74/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 2630/13 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 
2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 
(Optiky 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7518/177291 na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov, za cenu 134.682,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 7518/177291 za cenu 16.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za 
celkovou cenu 151.025,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném 
znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené 
znaleckým posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do 
vlastnictví stávajících nájemců, manželů M. a P.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 
30.11.2013.

2709/74/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o 
výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L. a Ing. M.L. za kupní cenu ve výši:
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá   68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 a to za 
podmínky finančního krytí.

2710/74/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že 
statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 967/4, ost. plocha o výměře 141 
m2 a p.č. 967/5 ost. plocha o výměře 87 m2, oba v k.ú. Přerov.
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2711/74/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku 
p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 1220/2, ostatní plocha-skládka, o výměře 91 m2 a p.č. 1234, ostatní plocha-
skládka, o výměře 3.173 m2 v k.ú. Čekyně a p.č. 1690/8, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 
5 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Lesů České republiky, s.p. 
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451 do vlastnictví statutárního města Přerova 
za kupní cenu 975.000,-- Kč, t.j. za cenu v místě a čase obvyklou, a to za podmínky finančního krytí.

2712/74/6/2013 Úplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s.p. do vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovité věci - pozemku p.č. 631/405 (ostatní plocha – kulturní a osvětová plocha) o výměře 
129 m2 v k.ú. Černovír z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 25.500,- Kč, a to za 
podmínky finančního krytí.

2713/74/6/2013 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
166, ostatní plocha, o výměře 26,24 m2 v k.ú. Popovice u Přerova,  mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a paní L.D. (jako nájemcem). Nájemní smlouvy by byla uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájem bude činit 656,- Kč. Účelem nájmu je 
vybudování zpevněné plochy pro parkování. Součástí smlouvy bude ujednání, kterým statutární město 
Přerov uděluje právo provést stavbu zpevněné plochy pro parkování na pronajímané části pozemku v 
souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2013

2714/74/6/2013 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 nájemní smlouvy 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 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a obecně prospěšnou společností Soukromý institut neformálního 
vzdělávání, se sídlem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, IČ 01705083, jako nájemcem. Nájem 
bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 1.923,-
Kč/rok.  Účelem nájmu bude využití prostoru pro výuku v rámci činnosti o.p.s. SINV. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
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Termín: 31.8.2013

2715/74/6/2013 Převod movitých věcí z kina Hvězda v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí umístěných v kině Hvězda 
v Přerově, uvedených v příloze č. 1, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Městského 
informačního střediska Krnov, Náměstí Míru 1/14, IČO: 00601179, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 3 029,- Kč.

2716/74/6/2013 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem                     
ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I-
Město, postavenému na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 
Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu   
v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se 
sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 
2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 
14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 
1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012,  kterým se v čl. 5.8. 
zřizovací listiny doplňuje doplňková činnost o provozování kulturních, kulturně vzdělávacích 
a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a 
obdobných akcí. Dodatkem č. 10 se dále upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku 
svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objekt k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-
Město, postavený na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství a pozemek p.č. 136 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 m2 v k.ú. Přerov, a to s účinností od 1.1.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod movitých věcí, které 
jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem 
Komenského 4, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu, která je 
uvedena v důvodové zprávě, a to s účinností k 1.1.2014 a za podmínky finančního krytí.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí, 
které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
nám. T.G.Masaryka 8, Přerov. Bezúplatný převod bude realizován tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, přičemž darovací smlouva bude uzavřena s 
účinností od 2.1.2014 a za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření 
dodatku č. 10 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění 
dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, 
dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, 
dle bodu 1. usnesení a současně za podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví 
společnosti IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví 
statutárního města Přerova dle bodu 2. usnesení.
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí, 
které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, s účinností od 2.1.2014 a za podmínky, že Zastupitelstvo města 
Přerova schválí uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze 
dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku 
č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku 
č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku 
č. 9 ze dne 28.12.2012, dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2014

2717/74/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 7 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení 
tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 86/22  v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném k části obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č.st.  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.st. 737, zast. plocha a nádvoří, o výměře 243 m2  
v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
3182/139164  k  pozemku p.č.st. 737, zast. plocha a nádvoří o výměře 243 m2, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví  (společné jmění manželů) pana ing. 
M.M. a paní ing. M.M.,  za kupní cenu 250 000,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o 
postoupení  pohledávky statutárního města Přerova za panem K.Č.ve výši 56 168,75 Kč, s 
příslušenstvím, za úplatu 66 666,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2178/18  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  zastavěném pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 7144/148496 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
7144/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2  a dále 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7144/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní 
plocha -zeleň, o výměře 138 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do 
vlastnictví (společné jmění manželů) paní a pana I. a P.V.B.,  za kupní cenu 400 000,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2178/14  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  zastavěném pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 6818/148496 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
6818/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří o výměře 567 m2  a dále 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6818/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní 
plocha-zeleň o výměře 138 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do 
vlastnictví (společné jmění manželů) paní a pana I.a P.V.B.  za kupní cenu 650 000,- Kč.
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2178/20  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  zastavěném pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 6635/148496 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
6635/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. plocha o výměře 567 m2 a dále příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 6635/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha-zeleň o 
výměře 138 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné 
jmění manželů)  paní a pana I.a P.V.B. za kupní cenu 400 000,- Kč.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2382/10  v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
417 m2 , v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5356/81003  k  pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří o výměře 417 m2  a dále příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5356/81003 k pozemku p.č. 3670, zahrada o výměře 429 m2, 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů)  
paní a pana I.a P.V.B.,  za kupní cenu 520 000,- Kč.

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 49/12  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  zastavěném pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
389 m2  v k.ú. Přerov ve výši 4645/77136 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
4645/77136  k  pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří o výměře 389 m2, ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví paní M.J. za kupní cenu 450 000,- Kč.

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2533/6  v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p. 2533, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2  v k.ú. Přerov  
(Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p.  2533, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na  zastavěném pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2  v k.ú. 
Přerov ve výši 5524/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5524/132855  k  
pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 587 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů) pana a paní I.K. a J.K.  za kupní 
cenu 555 000,- Kč.

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření  smlouvy o postoupení 
pohledávky statutárního města Přerova za panem K.Č.ve výši 56 168,75 Kč, s příslušenstvím, 
za úplatu 66 666,- Kč.

2718/74/7/2013 Analýza stávajícího stavu provozování fotbalových hřišť                      
ve sportovním areálu TJ SPARTAK PŘEROV na Sokolské ulici

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí analýzu stávajícího stavu provozování dvou fotbalových hřišť s přírodní 
trávou a fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 4306/10, 4306/11, 4306/12, 6724/1 
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a 6724/4 ve sportovním areálu TJ SPARTAK PŘEROV na Sokolské ulici, využívaných 
subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s.

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství zajistit kontrolu dotace na fotbalové hřiště s umělou 
trávou a užívání předmětné dotace.

2719/74/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů na základních školách v Přerově v roce 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.10.2013

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 460,8 - 50,0 2 410,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 41,0 + 50,0 91,0

2720/74/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, na úhradu 
části nákladů spojených s účastí žáka Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, Adama Krejčíře, 
na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, konaném ve dnech 6. a 
7. září 2013 v Praze na Strahově.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.10.2013

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 410,8 * - 3,0 2 407,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 91,0 * + 3,0 94,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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2721/74/7/2013 J.V. - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a panem J.V., na úhradu části nákladů spojených s účastí výše 
jmenovaného na Mistrovství světa v kulturistice v Marakeši v Maroku, které se koná 
počátkem listopadu 2013.   

  Odpovídá: Mgr. Marta Šintáková
Termín: 31. 10. 2013

2. schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 407,8* - 10,0 2 397,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 94,0* + 10,0 104,0
*počáteční stavy navazují na jinou předlohu

2722/74/8/2013 Zřízení pracovní skupiny pro navýšení kapacity sociální služby Domov 
pro seniory v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje Pracovní skupinu pro navýšení kapacity sociální služby domov pro seniory v Přerově.

2. jmenuje členy Pracovní skupiny pro navýšení kapacity sociální služby domov pro seniory       
v Přerově: Ing. Jaroslav Čermák, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ludmila Tomaníková, 
Mgr. Helena Netopilová, Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Jan Slivka, Alena Stárková, Ing. Pavel 
Gala, Mgr. Zdeněk Vojtášek, Oldřiška Sedláčková, Mgr. et  Mgr. Andrea Kafková,             
Mgr. Marta Šintáková, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Kateřina Steffanová a organizační 
pracovník Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá.

Odpovídá: Mgr. D. HLUZÍN

Termín: 30.9.2013

2723/74/8/2013 Projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s předložením žádosti o dotaci z  Operačního programu lidské zdroje a  zaměstnanost 
v rámci výzvy C2 na projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany".

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a 
školství a Odborem vnitřní správy připravit a předložit projektovou žádost o dotaci z OP LZZ 
v rámci vyhlášené výzvy C2.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ , Mgr. P. KAROLA

Termín: 16.9.2013
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2724/74/8/2013 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpis pohledávek v oblasti sociální z účetnictví 
statutárního města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy ke dni 31.8.2013.

2725/74/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 28, (1+0), o ploše 
25,17 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní V.M., za nájemné ve výši 880 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 22, (1+1), o ploše 
52,97m² 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. 2) s paní E.S., za nájemné ve výši 1 853 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 5, (1+0), o ploše 
25,20 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném   
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s paní D.S., za nájemné ve výši 882 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 bytu č. 5, (1+1), o ploše 50,28 m² v domě č. p. 704, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 98, v k.ú. Přerov, Komenského, 
č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní M.P., za nájemné ve výši 2 441,-
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.14, (3+1), o ploše 85,05 m² v domě č. p. 1304, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/65, v k.ú. Přerov, Trávník, 
č. o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní D.K. za nájemné ve výši 3 213,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 23.9.2013
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2726/74/9/2013 Informace – koncepce, které má v současné době zpracované 
statutární město Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o koncepcích, které má v současné době zpracované statutární 
město Přerov

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít informace o koncepcích, které má              
v současné době zpracované statutární město Přerov na vědomí.

2727/74/9/2013 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb
na území města Přerova a na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s Ing. V.L., a to 
na obnovu objektu Horní náměstí 29, Přerov, parcela č. 247, k.ú. Přerov, spočívající ve 
výměně výplní 26 ks oken, výměně vstupních dveří, garážových vrat a klempířských prvků 
(26 ks vnějších parapetních plechů)   na uličním a dvorním průčelí stavby, ve výši 70 000,--
Kč;

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

Ostatní dotace a dary

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 - 54,4 95,6

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 150,0 + 54,4 204,4

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., se sídlem Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ: 00097969,    
na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný program“ ve výši 30 000,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se  
sídlem Bartošova 24, 750 11 Přerov, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž     
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

2728/74/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby 
k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na 
území statutárního města Přerova.
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2729/74/9/2013 VaK Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov -
výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic 
a Kozlovic"

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci 
projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" 
mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-
Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2730/74/9/2013 Navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených 
do Městské policie Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených do Městské 
policie Přerov na počet 53.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: 1.10.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1347 230 Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj

2 041,5 * + 503,5 2 545,0

2222 Ostatní příjmy z finančního
vypořádání předchozích let  

od jiných veř. rozpočtů

1 831,2 * + 121,5 1 952,7

* počáteční stavy navazují na jiné materiály

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5311 330 Bezpečnost a veřejný
pořádek (platy, pojistné 

aj.)

25 555,0 + 246,0 25 801,0

5311 900 Bezpečnost a veřejný
pořádek

2 005,6 + 379,0 2 384,6

2731/74/9/2013 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na informačním plakátě reklamní agentury 
Unisoft  Bílé Poličany.



18

2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na preventivních materiálech Policie ČR.

3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na pozvánce Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov.

Na Svrčově dne 20. 8. 2013

      Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
    člen Rady města Přerova


