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ZÁPIS

ze 76. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 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
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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:

Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr

D.  Dále přítomni:
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Ing. Hana Mikulová - vedoucí odd. projektových řízení
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Ing. Eva Řezáčová - pracovnice odboru ekonomiky
Ing. Milena Lanžhotská - pracovnice odboru ekonomiky
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odboru školství 
Ing. Pavla Roubalíková - pracovnice Kanceláře primátora

E.  Hosté: Mgr. Vlastimil Křesálek
Ing. Lukáš Křesálek

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 76. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 2. října 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 76. schůze Rady města byl navržen pan Čestmír Hlavinka.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2773/76/1/2013 Program 76. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 76. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2013

2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONSTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ

2774/76/2/2013 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MMPr týkající se 
vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2775/76/2/2013 Změny v personálním obsazení Komisí Rady Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává na základě vlastní žádosti s účinností k 31.10.2013 z funkce člena Komise investiční 
a rozvojové p. RNDr. Emila Krestýna, Ph.D.,

2. jmenuje s účinností k 1.11.2013 členem Komise pro výchovu, vzdělávání a sport p. RNDr. 
Emila Krestýna, Ph.D.,

3. jmenuje s účinností k 1.11.2013 členem Komise investiční a rozvojové p. Ing. Miroslava 
Anděla.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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3.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byly přizvané Ing. Eva Řezáčová a Ing. Milena Lanžhotská –
pracovnice Odboru ekonomiky.

2776/76/3/2013 Rozpočtové opatření č. 14

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

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.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2777/76/3/2013 Rozpočtové opatření č. 14 - dodatek

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

Rada města Přerova po projednání 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

1 305,0 + 181,0 1 486,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3745 52X Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň (úpravy
veřejných prostranství aj.)

7 474,3 * + 181,0 7 655,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.
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2778/76/3/2013 Obecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o   stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

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

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

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2779/76/3/2013 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka O.K.

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a panem O.K. (okr. 
Přerov), jako dlužníkem, o splátkách pohledávky odpovídající škodě způsobené statutárnímu městu 
Přerov ve výši 4.300,- Kč s příslušenstvím se lhůtou splatnosti do 28.2.2014. Součástí dohody bude 
uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně a včas a o tom, že dlužník bude spolu 
s poslední splátkou povinen uhradit rovněž v dohodě vyčíslený úrok z prodlení z dlužné částky jako 
příslušenství pohledávky.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 30.10.2013

VARIANTA   II.:
1. neschvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a panem   

O.K. (okr. Přerov), jako dlužníkem, o splátkách pohledávky odpovídající škodě způsobené 
statutárnímu městu Přerov ve výši 4.300,- Kč s příslušenstvím se lhůtou splatnosti do 
28.2.2014.

2. ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr vymáhat pohledávku odpovídající 
škodě způsobené statutárnímu městu Přerov ve výši 4.300,- Kč s příslušenstvím za panem 
O.K. (okr. Přerov).

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I.usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.
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2780/76/3/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 12 806,00 Kč za paní Z.V. ,  
nájemkyní bytové jednotky, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu 

VARIANTA  II.:
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 12 806,00 Kč za paní Z.V., 
příslušném k části obce Přerov I – Město,  vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh 
na plnění spojená s užíváním bytu,

VARIANTA   III.:
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 10 245,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 12 806,00 Kč za paní Z.V. k části obce Přerov I – Město, vzniklého z důvodu prodlení                
s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu.

           Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
         Termín: 20. 10. 2013

Primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu II.usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Pavla Roubalíková – pracovnice Kanceláře 
primátora

2781/76/3/2013 Projekt Z aktivního občanství k euroobčanství

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady

3 214,2 * + 30,0 3 244,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6223 110 Mezinárodní spolupráce 0,0 + 30,0 30,0

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2782/76/3/2013 Projekt Z aktivního občanství k euroobčanství - doplnění

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje v rámci projektu Z aktivního občanství k euroobčanství 
zahraniční pracovní cestu Mgr. Eleně Grambličkové. Zahraniční cesta do slovinského Mariboru           
se uskuteční ve dnech 23.-25.10.2013.

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

Stav finančních prostředků ke dni 27.09.2013:

Celkem finančních prostředků                                           233.732.119,84 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                        10.000.000,00 Kč – úrok 1,50 % p. a.

K dispozici na účtech 27.09.2013                              158.730.619,84 Kč   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 27.09.2013                                                   53.638.369,21 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešly Ing. Řežáčová, Ing. Landžhotská a Ing. Roubalíková.
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4. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického 
rozvoje a Ing. Hana Mikulová – vedoucí oddělení projektových řízení a správy dotací.

2783/76/4/2013 Uzavření Dodatku č. 182/2013/1 ke Smlouvě 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 Dodatku č. 182/2013/1 ke Smlouvě                    
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013, 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825        
a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508, 
na projekt "Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ ISPROFOND 5718510056. Dodatek se týká rozšíření 
Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013, a to o výše uvedenou 
investiční akci. Výše poskytnuté podpory je blíže specifikována v důvodové zprávě.

Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

2784/76/4/2013 Regionální operační program - 46. výzva - informace o projektech 
města

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o projektech města a podmínkách vyhlášené 46. výzvy pro předkládání 
projektových žádostí v rámci ROP Střední Morava.

Na základě diskuse předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek navrhl nové znění usnesení: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyčlenit v rozpočtu města částku 9,9 milionů 
Kč na realizaci projektů města, které budou předloženy v rámci 46. výzvy pro předkládání 
projektových žádostí v rámci ROP Střední Morava, dle důvodové zprávy. Tato částka 
představuje 30% výši spoluúčasti města.

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje a náměstkovi primátora Mgr. Josefu 
Kulíškovi připravit novou pracovní skupinu pro regeneraci panelových sídlišť na území města 
Přerova I.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 23.10.2013

Hlasování o novém znění usnesení v bodě 1):   Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

Hlasování o novém znění usnesení v bodě 2):   Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.
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Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Gala a Ing. Mikulová.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

2785/76/5/2013 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ -  zrušení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěr a doporučení Hodnotící komise, k veřejné zakázce na služby „Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, ze dne 4.9.2013 – po marném 
uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z účasti   
v zadávacím řízení,  naplnit povinnost zadavatele dle ustanovení § 84 odst.1, písm. b) zákona, 
tj. zrušit zadávací řízení z důvodu vyloučení všech dodavatelů z účasti v zadávacím řízení.

2. bere na vědomí že lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
uchazečů z účasti v zadávacím řízení uplyne dne 2.10.2013.

3. ruší v souladu s ustanovením § 84 odst.1, písm. b) zákona, zadávací řízení veřejné zakázky     
na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, zahájené 
na základě usnesení č. 2235/56/5/2013 z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 
13.2.2013, a to za podmínky, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele          
o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení nebudou podány žádné námitky.

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

2786/76/5/2013 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“– schválení uzavření mandátní smlouvy na administraci 
veřejné zakázky

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 GORDION, s.r.o.., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 -
Vysočany, IČ: 26 14 79 21, 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 zadávacího řízení veřejné zakázky   
na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ v „jednacím řízení 
s uveřejněním“. Cena za plnění bude činit 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč vč. DPH, dle přílohy 
č. 1.
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Při hlasování bylo pro 10, pan Zácha, DiS. nepřítomen a nehlasuje.

2787/76/5/2013 Veřejná zakázka „Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. 
Petřivalského 3 v Přerově a hotelu Zimní Stadion na ul. MUDr. 
Petřivalského 5 v Přerově“ – informace o neuzavření mandátní 
smlouvy na zastoupení zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.    
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí, že nedošlo k naplnění usnesení                              
č. 2581/70/5/2013, resp. nedojde k 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, na 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“, jejíž uzavření bylo schváleno rozhodnutím 
70. Rady města Přerova.

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní zástupci firmy Justitia Tender Partners, s.r.o. pan     
Mgr. Vlastimil Křesálek, Ing. Lukáš Křesálek.

2788/76/5/2013 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu" -  schválení zahájení zadávacího 
řízení a odůvodnění veřejné zakázky

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu“,    
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, užší řízení

2. schvaluje oznámení o zakázce a kvalifikační dokumentaci dle příloh č. 1 a 2.

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

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:
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Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města 
Přerova

Ing. Jiří Lajtoch primátor města Přerova

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města 
Přerova

MUDr.Magdalena 
Dostalová

zastupitelka města 

Mgr. Petr Karola úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Michal Zácha, DiS. náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora

Ing. Jiří Lajtoch primátor města Přerova Bc. Václav Zatloukal člen Rady města 
Přerova

Ladislav Mlčák zastupitel města Přerova Petr Laga zastupitel města Přerova

Ing. Milan Kalný Pontex s.r.o. Praha Ing. Jan Komanec Pontex s.r.o. Praha 

Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Do bodu 4) usnesení byli navrženi za členy komise pro otevírání obálek:  Bc. Václav Zatloukal,        
Ing. Tomáš Dostal a Mgr. Petr Karola. Za náhradníky: Ing. Jiří Lajtoch, MUDr. Magdalena Dostalová 
a Ing. Alena Řihošková.
Do bodu 5) usnesení byli navrženi za členy komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek:  Michal Zácha, DiS., Ing. Jiří Lajtoch, Ladislav Mlčák, Ing. Milan Kalný a Ing. Jiří Draška. 
Za náhradníky: Mgr. Josef Kulíšek, Bc. Václav Zatloukal, Petr Laga, Ing. Jan Komanec a Ing. Dan 
Hos.

Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Karola, Mgr. Vlastimil Křesálek, Ing. Lukáš Křesálek.

PŘESTÁVKA  10.20 – 10.30 hodin.
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6. MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek a Bc. Miloslav Dohnal.

2789/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5734/1       
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  části pozemku  p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-
101/2013 označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova části pozemku  p.č. 5734/1, dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013  
označenou jako díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2790/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  
Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 657/2,  zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 8 m2 

v  k.ú. Kozlovice u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova nájem pozemku  p.č. 657/2, zastavěná plocha        
a nádvoří, o výměře 8 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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2791/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku  p.č. 5307/85, 
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova    -  části pozemku p.č. 5307/85, ost. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85, ost. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2792/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod, nájem  
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  –  pozemků  
p.č.  3466, p.č. 4946/4, p.č. 3473/50, p.č. 3458, p.č. 3459, p.č. 3462, p.č. 
3468, p.č. 3469, p.č. 3669/5, p.č. 3675, p.č. 3676/2, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 3466, ost. plocha, o výměře 590 m2,  p.č. 4946/4, 
ost. plocha, o výměře 703 m2, p.č. 3473/50, ost. plocha, o výměře 14 m2, p.č. 3458, ost. 
plocha, o výměře 320 m2, p.č. 3459, ost. plocha , o výměře 540 m2, p.č. 3462, ost. plocha          
o výměře 534 m2, p.č. 3468, ost. plocha, o výměře 465 m2, p.č. 3469, ost. plocha, o výměře 
461 m2, p.č. 3669/5, zahrada, o výměře 27 m2, p.č. 3675, zahrada, o výměře 102 m2, p.č. 
3676/2, zahrada, o výměře 20 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova –  pozemků  p.č. 3466, ost. plocha, o výměře 590 m2,  p.č. 4946/4, ost. plocha, 
o výměře 703 m2, p.č. 3473/50, ost. plocha, o výměře 14 m2, p.č. 3458, ost. plocha, o výměře 
320 m2, p.č. 3459, ost. plocha , o výměře 540 m2, p.č. 3462, ost. plocha o výměře 534 m2, p.č. 
3468, ost. plocha, o výměře 465 m2, p.č. 3469, ost. plocha, o výměře 461 m2, p.č. 3669/5, 
zahrada, o výměře 27 m2, p.č. 3675, zahrada, o výměře 102 m2, p.č. 3676/2, zahrada, o výměře 
20 m2, vše v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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2793/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem pozemku p.č. 5297/33, zast. plocha           
a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 5297/33, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2794/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  budovy č.p. 206, zem. stav., příslušné k části 
obce Přerov VIII-Henčlov,  na pozemku p.č. 155/2, budovy č.p. 35, rod. dům,  příslušné k části obce 
Přerov VIII-Henčlov na pozemku p.č. 155/1, pozemku p.č. 155/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře    
62 m2,  části pozemku p.č. 155/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 361-
133/2013 jako pozemek p.č. 155/1, zast. plocha   o výměře  403 m2, pozemku p.č. 48, zahrada,             
o výměře 307 m2, vše v k.ú. Henčlov a  vyhlášení výběrového řízení  na úplatný převod budov        
a pozemků 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 Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 2000,- Kč, navýšený o příslušnou sazbu DPH.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2795/76/6/2013 Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí      
z vlastnictví  statutárního města Přerov -pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje - záměr statutárního města Přerova  úplatný převod časti 
pozemku  p.č. 786, orná půda, dle geometrického plánu č.  618-132/2013 označenou jako  pozemek 
p.č. 786/2, orná půda, o výměře 2349  m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova,  a vyhlášení výběrového řízení 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
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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 Přerova. Zájemci o výběrové 
řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2000,- Kč, navýšený o příslušnou sazbu DPH.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2796/76/6/2013 Záměr převodu a převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – záměr úplatného převodu 16 bytových jednotek           
a úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, 
č.p. 2507, č.p. 2507, 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, 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:

VARIANTA   I.:
1. schvaluje záměr úplatného převodu 16 níže uvedených bytových jednotek v objektu k bydlení 

č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném   
na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví jednotek náleží, a to

           spoluvlastnický podíl na společných
jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
1949/1 5589/88756
1949/2 5369/88756
1949/3 5366/88756
1949/4 5558/88756
1949/5 5644/88756
1949/6 5397/88756
1949/7 5381/88756
1949/8 5583/88756
1949/9 5738/88756
1949/10 5498/88756
1949/11 5542/88756
1949/12 5679/88756
1949/13 5734/88756
1949/14 5430/88756
1949/15 5533/88756
1949/16 5715/88756

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 9 bytových jednotek    
v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném           
na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3) a spoluvlastnických podílů      
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které        
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova 
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do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,    
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této předlohy.

VARIANTA   II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu 16 níže 

uvedených bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov     
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov      
a spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví jednotek 
náleží, a to

           spoluvlastnický podíl na společných
jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
1949/1 5589/88756
1949/2 5369/88756
1949/3 5366/88756
1949/4 5558/88756
1949/5 5644/88756
1949/6 5397/88756
1949/7 5381/88756
1949/8 5583/88756
1949/9 5738/88756
1949/10 5498/88756
1949/11 5542/88756
1949/12 5679/88756
1949/13 5734/88756
1949/14 5430/88756
1949/15 5533/88756
1949/16 5715/88756

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyřadit objekt k bydlení č.p. 1949, příslušný pro 
část obce Přerov I – Město, postavený na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka 
Rasche 3), s 16 bytovými jednotkami ze záměru prodeje bytových jednotek do vlastnictví 
stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2797/76/6/2013 Záměr uzavření a uzavření „notářského zápisu – osvědčení                    
o prohlášení právně významných skutečností, prohlášení vlastníků 
budovy o vymezení bytových jednotek a smlouva o zrušení podílového 
spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 
457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
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postaveném na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr uzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlášení právně významných 
skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení bytových jednotek a smlouva o zrušení 
podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 
1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově), který bude 
uzavřen mezi spoluvlastníky, pro dořešení níže uvedených majetkoprávních vztahů 

- prohlášení statutárního města Přerova o vlastnictví objektu k bydlení č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov na základě § 3, zákona          
č. 172/1991 Sb., v platném znění

- vymezení jednotek ve smyslu § 2, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
- zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálné vypořádání

dle přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření „notářského zápisu –
osvědčení o prohlášení právně významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy               
o vymezení bytových jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném 
vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. 
Přerov (Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově), který bude uzavřen mezi spoluvlastníky, statutárním 
městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, zastoupené 
primátorem, panem Ing. Jiřím Lajtochem, Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 
00053236, se sídlem Přerov I – Město, Kratochvílova 128/41, zastoupené předsedou 
představenstva, panem JUDr. Otakarem Šiškou, manželi, panem Ing. B.K.      a paní M.K., 
manželi, panem P.K.  a   paní J.K., paní A.L., paní L.O., manželi, panem Ing. J.S. a paní E.S., 
pro dořešení níže uvedených majetkoprávních vztahů 

- prohlášení statutárního města Přerova o vlastnictví objektu k bydlení č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov na základě § 3, zákona č. 
172/1991 Sb., v platném znění

- vymezení jednotek ve smyslu § 2, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
- zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálné vypořádání

dle přílohy č. 1.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2798/76/6/2013 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad nemovitých věcí      
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1537/1 (orná půda) o výměře 2216 
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m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 102 m2 a p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře 212 m2, části pozemku p.č. 
1538/1 označené v geometrickém plánu č. 491-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 
1538/19 (orná půda) o výměře 15223 m2, pozemků p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka)         
o výměře 11797 m2, p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře 6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 379 m2 a p.č. 1538/6 (orná půda) o výměře 1011 m2, části pozemku p.č. 
1538/7 označené v geometrickém plánu č. 491-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 
1538/21 (ostatní plocha - skládka) o výměře 1597 m2, pozemku p.č. 1538/8 (orná půda)           
o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, včetně jejich součástí a příslušenství na nich               
se nacházejících, částí pozemku p.č. 1222/9 označených v geometrickém plánu č. 361-41/2013 
ze dne 15.5.2013 jako pozemky p.č. 1222/13 (orná půda) o výměře 8340 m2, p.č. 1222/14 
(orná půda) o výměře 1715 m2 a p.č. 1222/15 (orná půda) o výměře 772 m2, části pozemku 
p.č. 1222/11 označené v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek 
p.č. 1222/16 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 3755 m2 a části pozemku p.č. 1222/12 
označené v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1222/19 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 7 m2, vše v k.ú. Čekyně, včetně jejich součástí              
a příslušenství na nich se nacházejících, do základního kapitálu společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na základě 
znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem Ing. Petrem Foltýnkem dne 
4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad částkou 19.254.000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad movitých věcí          
ve vlastnictví statutárního města Přerova – projektové dokumentace na akci „Rozšíření 
skládky TKO Přerov – Žeravice II, 2. etapa“ skládající se z projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, kterou zpracovala v měsíci srpnu 2010 společnost EkoINPROS, spol.        
s r.o., IČ 00547522, se sídlem Svitavská 576/46, Brno, projektové dokumentace pro stavební 
povolení,  kterou zpracoval v měsíci říjnu 2012 Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, IČ 45840971, s místem podnikání Braunerova 1681, Roztoky, a projektové 
dokumentace pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu, kterou zpracoval v měsíci 
dubnu 2013 Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, IČ 45840971,           
s místem podnikání Braunerova 1681, Roztoky do základního kapitálu společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na 
základě znaleckého posudku č. 1147/55/13 vyhotoveného  znalcem Ing. Vratislavem 
Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad částkou 1.070.000,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převzetí závazku statutárního města 
Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, o 
částku    20.324.000,- Kč nepeněžitým vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto 
usnesení a movitých věcí uvedených v bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckého 
posudku č. 2782-48/13  vyhotoveného znalcem Ing. Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se 
nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 19.254.000,- Kč a na základě znaleckého 
posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 
22.8.2013 se movité věci započítají na vklad společníka částkou 1.070.000,- Kč, a to za 
podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v působnosti valné hromady společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem  Na hrázi 3165/17, Přerov, o 
zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 20.324.000,- Kč nepeněžitým vkladem 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova s tím, že na základě 
znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem Ing. Petrem Foltýnkem dne 
4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 19.254.000,- Kč a na 
základě znaleckého posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného znalcem Ing. Vratislavem 
Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad společníka částkou 1.070.000,-
Kč.
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem prohlášení statutárního města 
Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2799/76/6/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku  p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí a zřízení věcného břemene 
na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
453/1, orná půda, v k.ú. Předmostí, dle geometrického plánu č. 1099-38/2013 označené jako 
díl "b" o výměře 85 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana V.M.,       
za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč, t.j. 447,- Kč/m2- cena v místě a čase obvyklá.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku  p.č. 453/1, orná 
půda, o výměře 85 m2 v k.ú. Předmostí za období od 1.1.2013 do data uzavření kupní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků a prodávajícím) a panem V.M.
(jako uživatelem pozemků a kupujícím). Úhrada za užívání bude činit 1,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

3. schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k tíži pozemku p.č. 452/1 v k.ú. 
Předmostí, ve vlastnictví pana V.M., ve prospěch statutárního města Přerova, vlastníka 
pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 30.500,- Kč. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 1099-38/2013 vyhotoveným Pavlem 
Roubalíkem.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2800/76/6/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 205/2, orná půda, v k.ú. Vinary u Přerova, dle geometrického plánu č. 405-
39/2013 pozemek označený novým p.č. 205/25 o výměře 41 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů J. a J.M., za kupní cenu 10.000,- Kč, t.j. 
243,90 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.

2801/76/6/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 
228/21 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky               
a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR                   
do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 646/15/4/2012                 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.12.2012, kterým Zastupitelstvo 
města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře    
25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 
4, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 
228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2, p.č. 228/11 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a částí pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) 
označených v geometrickém plánu č. 388-122/2013 ze dne 9.8.2013 jako pozemky p.č. 228/13 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 121 m2 a p.č. 228/14 (ostatní plocha – jiná plocha)        
o výměře 52 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti 
hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2802/76/6/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
části   pozemku p.č. 132 ost. pl.  v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  úplatný převod  části pozemku 
p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek 
p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. Žeravice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
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zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod  části pozemku 
p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek 
p.č. 132/1, o výměře  529 m2 v  k.ú. Žeravice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 
nevyužije  předkupního práva  k  části pozemku p.č. 132, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č.  452-91/2010 označený jako pozemek 132/1, ostatní plocha, v k.ú. Žeravice.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha, DiS. požádal o úpravu usnesení v bodě 
3): vyškrtnout „části„ a „dle geometrického plánu č.  452-91/2010 označený jako pozemek 
132/1, ostatní plocha„.
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2803/76/6/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 
vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 7223,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7738 m2 . p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní 
komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196 ,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 2847 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111       
do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků p.č. 7223, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7738 m2 ,  p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní 
komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 2847 m2    z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije   předkupní  právo  k pozemku p.č. 7219,  a   p.č. 7257,  vše  v k.ú. Přerov.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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2804/76/6/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků  p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 
5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků  p.č. 
5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha       
a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 
5307/220, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha          
a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 
5307/234, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha          
a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zaváže  o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  provozu 
zimního stadionu a související sportovní činnosti  v souladu s veřejným zájmem a současně prohlásí, 
že předmětné nemovitosti  nepřevede  třetí osobě  vše po dobu  20 let od účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodnou se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši  ceny, kterou nemovitosti budou mít ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení pokuty  převodcem písemně 
vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady uhradí  nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku  během celé  stanovené lhůty  ( tj. 20 let) 
předat převodci písemnou zprávu  o zachování rozvoje aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k čemuž 
se nabyvatel  zavazuje. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši           
115 000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod  pozemků  p.č. 
5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha      
a nádvoří, o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 
5307/220, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha         
a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 
5307/234, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha          
a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 10, primátor Ing. Lajtoch nepřítomen a nehlasuje.
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2805/76/6/2013 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit účast statutárního města Přerova          
na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením – dražební vyhláškou vydanou 
Exekutorským úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. Janem Svobodou dne 4.9.2013 
pod č.j. 164 EX 1429/13-93, jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu  id. 1/8 
na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, 
p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 
na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, 
p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše podání, která může být statutárním 
městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 140.000,- Kč, za podmínky 
finančního krytí.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího 
odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města 
Přerova při veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.

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

2806/76/6/2013 Bezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice 
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod částí pozemku p.č. 877/10, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 877/48, 
ostatní plocha, o výměře cca 80 m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova z majetku obce Radslavice, se 
sídlem Radslavice, Na Návsi 103 do majetku statutárního města Přerova.

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi obcí Radslavice (jako 
budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva 
bude uzavřena po dokončení stavby "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1" do 60-ti 
dnů ode dne, kdy budoucí obdarovaný předloží budoucímu dárci geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterými budou zaměřeny převáděné pozemky dotčené stavbou.
       Budoucí obdarovaný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní 
poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.
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2807/76/6/2013 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, označenou dle geometrického plánu č. 5788-
125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6  v k.ú. Přerov, obec Přerov ve 
vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se 
sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3 (zastavěná plocha                
a nádvoří) o výměře 215 m2, p.č. 3067/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a p.č. 3067/5 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 211 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví statutárního 
města Přerova -   za  část pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 
jako p.č. 3114/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 59 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov       
ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, 
Přerov I - Město, Přerov. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí 
ve výši 81.265,--Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Smluvní strany uhradí náklady spojené      
s vyhotovením geometrického plánu, znalecký posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí napolovic.

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

2808/76/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – garáže    
v budově bez č.p. /č.ev. na pozemku p.č. 907/12  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.Ž. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem 
nebytových prostor - garáže v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/12, zast.pl. a nádvoří, 
o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
1 měsíc, s účinností od 17.10.2013. Roční nájemné bude činit 6.000,- Kč, navýšené o příslušnou sazbu 
DPH. Účelem nájmu je užívání nebytových prostor jako garáž.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 17.10.2013

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.
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2809/76/6/2013 Nájem nemovitých věcí -  spoluvlastnického podílu   pozemku  p.č. 
5196/6 a  p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání mění usnesení  z 65. schůze Rady města  Přerova konané  dne 
29.5.2013,  č. 2482/65/2/2013,  bod 2 a to tak, že nově zní:

Rada města Přerova  po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu  
574/11543 pozemků p.č. 5196/6 a p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov za  celou dobu užívání,  a to od 28.6.2000  
do 31.12.2012 ve výši 4 034,- Kč. Dále úhradu za bezesmluvní užívání  od 1.1.2013 do doby podání  
návrhu na vklad vlastnického práva  do katastru nemovitosti ve výši odpovídající  poměrné části, když 
nájemné za celý rok  by činilo  515,- Kč k podílu.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2810/76/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v 
k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na část 
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. 71 a č. 72, o celkové 
výměře 69 m2   mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím pronajímatelem a  společností 
EUROCOM 2000 s.r.o., se sídlem Pardubice, U Divadla 49, IČ 25940341, jako budoucím nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena v případě, že budoucí nájemce se stane vítězem veřejné zakázky 
vyhlášené Úřadem práce ČR - Krajskou pobočkou v Olomouci (blíže specifikované v důvodové 
zprávě). Nájem bude uzavřen na dobu určitou,  s účinností od 1.11.2013 do 31.7.2015. Výše 
nájemného bude činit  69.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu             
č. 7/09).  Účelem nájmu bude využití prostoru jako školící místnosti. Náklady na spotřebované energie 
budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.
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2811/76/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 4789/2 a části p.č.  4790/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
5.1.1996, ve znění dodatku č. 1,  na část pozemku p.č. 4789/2, ost. pl., zeleň a na část p.č. 4790/1, ost. 
pl., jiná plocha, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 60 m2 uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Středisko volného času ATLAS a BIOS, se sídlem  
Přerov I - Město, Žižkova 2621/12, IČ 47184469, jako nájemcem. 
Dodatek č. 2 se týká změny výpovědní lhůty. Původní výpovědní lhůta 6 měsíců se změní na novou  
výpovědní lhůtu 3 měsíce.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2013

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

2812/76/6/2013 Zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy 
průchodem přes budovu č.p. 2180, příslušnou k části obce Přerov I-
Město, postavenou na pozemku p.č. 2242 v k.ú. Přerov a přes pozemek 
p.č. 2242 v k.ú. Přerov mezi ČR – Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje a statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1955/64/7/2006 A-8 bod 3. ze 64. schůze Rady města Přerova konané dne 
8.2.2006, ve znění usnesení č. 2880/71/6/2009 bod 4. ze 71. schůze Rady města Přerova 
konané dne 23.9.2009,  kterým Rada města Přerova schválila zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov jako podílovým spoluvlastníkem pozemku p.č. 2241/9 v k.ú. 
Přerov (oprávněný z věcného břemene) a ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého 
kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweitzerova 222/91, Olomouc, jako vlastníkem pozemku p.č. 
2242 v k.ú. Přerov (povinný z věcného břemene), spočívajícího v právu přístupu a příjezdu na 
pozemek p.č. 2241/9 v k.ú. Přerov přes pozemek p.č. 2242 v k.ú. Přerov.

2. ruší své usnesení č. 1955/64/7/2006 A-8 bod 4. ze 64. schůze Rady města Přerova konané dne 
8.2.2006, ve znění usnesení č. 2880/71/6/2009 bod 5. ze 71. schůze Rady města Přerova 
konané dne 23.9.2009,  kterým Rada města Přerova schválila zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ 47674521,      
se sídlem Šířava 21, Přerov, jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 2241/9 v k.ú. 
Přerov (povinný z věcného břemene) a ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého 
kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweitzerova 222/91, Olomouc, jako vlastníkem pozemku p.č. 
2241/2 v k.ú. Přerov (oprávněný z věcného břemene), spočívajícího v právu přístupu                
a příjezdu na pozemek p.č. 2241/2 v k.ú. Přerov přes pozemek p.č. 2241/9 v k.ú. Přerov.
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3. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy průjezdem přes 
budovu - objekt k bydlení č.p. 2180, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený             
na pozemku p.č. 2242 v k.ú. Přerov, a přes část pozemku p.č. 2242 v k.ú. Přerov  v rozsahu dle 
geometrickém plánu č. 3953-273/2008 ze dne 13.10.2008. Věcné břemeno bude zřízeno mezi 
ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem 
Schweitzerova 222/91, Olomouc, jako vlastníkem budovy – objektu k bydlení č.p. 2180, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 2242 a pozemku p.č. 
2242 v k.ú. Přerov (povinný z věcného břemene) a statutárním městem Přerov jako vlastníkem 
budovy -  jiné stavby č.p. 3178, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené                     
na pozemcích p.č. 2241/10, p.č. 2241/12 a p.č. 2265/2 a 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 (oprávněný       
z věcného břemene). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
17.630,- Kč, jejíž výše byla stanovena znaleckým posudkem č. 2782-073/2013 ze dne 
30.8.2013.

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

2813/76/6/2013 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti     
č. 104 o celkové výměře 11,80 m2 do podnájmu společnosti MORA.ITAL.COM., spol s r.o., se sídlem 
Bystročice 96, IČ 41031610,  když nájemcem nebytových prostor je společnost Slovenská autobusová 
doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 
36249840. Účelem podnájmu je prodej hotových jídel a nápojů z italských ingrediencí.

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

2814/76/6/2013 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 100/102, v objektu bytový dům č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov (Palackého 20) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním  části nebytové jednotky č. 100/102, jiný 
nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město,                 
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na pozemku p.č.  456, v k.ú. Přerov, (Palackého 20) o výměře 15 m2 do podnájmu Luboši Karáskovi, 
místem podnikání Chropyně,  Moravská 652, IČ 02099306, když nájemcem nebytové jednotky je 
společnost Mezi Světy s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 370/4, IČ 24151025. Účelem 
podnájmu je provozování galerie.

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

2815/76/6/2013 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
–  notebooku DELL LATITUDE E 5510.    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku DELL 
LATITUDE E 5510, výr.č. 9CWX0N1 bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 
7 prof. z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.Š.,  za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 4.879,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2013

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

2816/76/6/2013 Vyslovení souhlasu s oplocením pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Přerov a 
úhradě nákladů s tím spojených

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. vyslovuje souhlas s tím, aby Mgr. Marek Vlk jako insolvenční správce úpadce spol. OPERA 

Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, zajistil 
oplocení pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2 v k.ú. 
Přerov za celkové náklady 105.724 Kč včetně DPH, jejichž výše byla stanovena rozpočtem 
vypracovaným Ing. Evou Šrámkovou, č.z. 052-1/2013.

2. vyslovuje souhlas s tím, že se statutární město Přerov bude podílet na úhradě nákladů 
spojených s  oplocením pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
2855 m2 v k.ú. Přerov dle bodu 1. usnesení ve výši 75.000 Kč, za podmínky finančního krytí.

VARIANTA   II.:
nevyslovuje souhlas s tím, aby Mgr. Marek Vlk jako insolvenční správce úpadce spol. OPERA 
Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, zajistil oplocení 
pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2 v k.ú. Přerov za celkové 
náklady 105.724 Kč včetně DPH, jejichž výše byla stanovena rozpočtem vypracovaným Ing. Evou 
Šrámkovou, č.z. 052-1/2013.
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Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. navrhl schválit variantu I.  usnesení a v bodě 2) doplnit 
ve výši 75.000 Kč. 
Hlasování o doplněné variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen        
a nehlasuje.

2817/76/6/2013 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi      
a textilu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi společností 
REVENGE a.s., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, IČ: 28101766 (jako 
provozovatelem) a statutárním městem Přerov. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce 
mezi provozovatelem a městem při sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů 
umístěných na stanovených místech dle přílohy č. 1 na území města  v k.ú. Přerov a v k.ú. 
Předmostí. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit městu, resp. jejím občanům 
odevzdávat oděvy, obuv a textil do kontejnerů, které poskytne. Město se touto smlouvou 
zavazuje provozovateli umožnit umístit na místa určená touto smlouvou kontejnery na sběr 
oděvů, obuvi a textilu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Za poskytnutí spolupráce dle této smlouvy přináleží městu odměna ve výši 1.500,- Kč 
za jeden umístěný kontejner ročně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi panem Lukášem 
Kubisem, místem podnikání Brodek u Přerova, Komenského 435, IČ: 01876953 (jako 
provozovatelem) a statutárním městem Přerov. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce 
mezi provozovatelem a městem při sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů 
umístěných na stanovených místech dle přílohy č. 2 na území místních částí statutárního města 
Přerova - k.ú. Dluhonice, k.ú. Henčlov, k.ú. Lověšice u Přerova, k.ú. Újezdec u Přerova, k.ú. 
Kozlovice u Přerova, k.ú. Lýsky, k.ú. Předmostí, k.ú. Vinary u Přerova, k.ú. Čekyně, k.ú. 
Penčice a k.ú. Žeravice. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit městu, resp. jejím 
občanům odevzdávat oděvy, obuv a textil do kontejnerů, které poskytne. Město se touto 
smlouvou zavazuje provozovateli umožnit umístit na místa určená touto smlouvou kontejnery 
na sběr oděvů, obuvi a textilu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013, 
bezplatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.
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2818/76/6/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového 
řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky a schválení záměru výpůjčky bytové jednotky č. 2531/2

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2531/2  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 5503/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5503/132855        
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 507 510,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení  pohledávky 
statutárního města Přerova za panem  L.M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 
55 556,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření  smlouvy o postoupení 
pohledávky statutárního města Přerova za panem L.M. ve výši 35 437,00 Kč,    s příslušenství, 
za úplatu 55 556,- Kč.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytové jednotky č.  2531/2  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) o výměře 55,03 m2.

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

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA   11.55 – 12.00 hodin.
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7. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství

2819/76/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne      
21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Rozšíření 
datové sítě do pavilonů A, B, C, D na Základní škole J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“               
v pořizovací ceně 59275,48 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je 
přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.11.2013

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

2820/76/7/2013 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 10, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.
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2821/76/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – souhlas s výpůjčkou 
nebytových prostor 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou 
organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, jako půjčitelem a organizací o.s. KAPPA – HELP, IČ: 66743192, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, jako vypůjčitelem. 
Předmětem smlouvy o výpůjčce na dobu určitou dvou let, jsou nebytové prostory v II. nadzemním 
podlaží  stavby občanského vybavení č.p. 101, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 616/1, (Přerov, Boženy Němcové 16) a jejich přesný výčet uvedený v důvodové zprávě bude 
součástí smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi výše uvedenými stranami.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.11.2013

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

2822/76/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – třída pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2013/2014 zřízení jedné třídy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, za předpokladu splnění podmínek 
ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, vše ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

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

2823/76/7/2013 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené          
s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru, konaném v termínu 1. - 5. 10. 
2013 v německém Augsburgu.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

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)

2 347,8 * - 20,0 2 327,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 154,0 * + 20,0 174,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2824/76/7/2013 Fitness AVE 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 50 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem Přerov, Nádražní 2, na náklady spojené s účastí 
závodníků klubu Lenky Červené a Jana Páleníčka na soutěži INBA Natural Olympia 2013      
ve fitness, která se bude konat v termínu 7. - 10. 11. 2013 v San Diegu (USA).

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

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)

2 397,8 - 50,0 2 347,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 104,0 + 50,0 154,0

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.
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2825/76/7/2013 Odměny ředitelů škol a školského zařízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních škol
a školského zařízení zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Odměny budou vyplaceny z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2013 
posílených v rámci stanoveného objemu finančních prostředků přidělených Odboru sociálních věcí 
a školství na kapitole školství na rok 2013.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2826/76/7/2013 Odměny přípravného týmu a pedagogickým zaměstnancům ve věci 
sloučených škol v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití provozního příspěvku zřizovatele Základní škole 
J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14, posíleného v rámci 
stanoveného objemu finančních prostředků přidělených Odboru sociálních věcí a školství na kapitole 
školství na rok 2013, k vyplacení odměn přípravnému týmu a pedagogickým zaměstnancům, kteří 
pracovali na přípravě a celkovém  zpracování školního vzdělávacího programu sloučených škol             
v Předmostí v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

Na základě diskuse byla navržena úprava výše odměn pedagogickým zaměstnancům: snížení 
částky u Mgr. M.S. o 5.000 Kč a navýšení u Mgr. V.P. o 5.000 Kč. 

Hlasování o navržené úpravě výše odměn:   Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

Hlasování o celém materiálu:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

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

7.9 Projekt „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně základních škol – Příroda jako dům“

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. bere na vědomí aktuální informace k projektu „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně základních škol 
– Příroda jako dům“,
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2. schvaluje pokračování příprav k realizaci projektu „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně základních 
škol – Příroda jako dům“,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit finanční spoluúčast rodiče nebo 
zákonného zástupce dítěte  na nákladech ozdravného pobytu ve výši 100,- Kč/dítě/den pobytu 
(celkem 1.100,- Kč/11dní) v rámci projektu  „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně základních škol –
Příroda jako dům“, který se má realizovat v období listopad 2013 až duben 2014,

4. schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako nabyvatelem      
a společností Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., IČ: 27784525, 
se sídlem Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou jako poskytovatelem. Předmětem licenční 
smlouvy je poskytnutí oprávnění k užití autorského díla - pobytového ekovýchovného 
programu „Příroda jako dům“ včetně z něj vyplývajících pomůcek za účelem environmentální 
výchovy prostřednictvím třetích osob při realizaci projektu  „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně 
základních škol – Příroda jako dům“, který se má realizovat v období od 1. 11. 2013               
do 21. 12. 2013 a od 2. 1. 2014 do 1. 2. 2014 a od 3.3. 2014 do 22. 4. 2014. Licence               
se poskytuje jako nevýhradní a bezúplatně.

VARIANTA II

1. bere na vědomí aktuální informace k projektu „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně základních škol 
– Příroda jako dům“,

2. neschvaluje pokračování příprav k realizaci projektu „Ozdravný pobyt dětí 1. stupně 
základních škol – Příroda jako dům“.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín předlohu stáhl.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.

8. SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

2827/76/8/2013 Vnitřní předpis č. XX/2013, kterým se mění vnitřní předpis č. 20/2012, 
vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. XX/2013, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 20/2012, o hospodaření s obecními byty. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání.
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 9, 1 nehlasoval, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2828/76/8/2013 Obec Radslavice - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a obcí Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 Radslavice, IČ 
00301884 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, dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

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

2829/76/8/2013 Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček,          
na provoz zařízení pro rok 2013.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2013

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, příspěvek 
na pobytovou sociální službu)

145,0* - 20,0 125,0
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4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

2830/76/8/2013 Sdružení Linka bezpečí - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Sdružení Linka bezpečí, IČ: 61383198, se sídlem, Ústavní 
95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, jako příjemcem dotace, na podporu krizové telefonické pomoci.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

150,0 - 5,0 145,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence

0,0 + 5,0 5,0

Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi, Mgr. Kulíšek nepřítomen a nehlasuje.

2831/76/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (3+1), o ploše 78,71 m², v domě č. p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2487/6, v k. ú. Přerov, Vaňkova, 
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č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní B.C., za nájemné ve výši 3 821,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení.Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (1+1), o ploše 29,11 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. 2), s paní J.N., za nájemné ve výši    
1 413,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou max 1 roku s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 (1+1), o ploše 27,84 m², v domě č. p.2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní A.B., za nájemné ve výši    
1 351,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou max. 1 rok  s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 44,44 m², v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní M.S., za nájemné ve výši 1 941,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 36,87 m², v domě č. p. 2509, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní P.Z., za nájemné ve výši      
1 743,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 42 (1+1), o ploše 28,69 m², v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní A.B., za nájemné ve výši   
1 392,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+1), o ploše 28,43 m², v domě č. p.2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem P.K., za nájemné ve 
výši 1 380,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou max. 1 rok. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 28,80 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. 8), s paní K.A., za nájemné ve výši     
1 398,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 45,90 m², v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem V.V., za nájemné ve výši 2 005,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+2), o ploše 45,79 m², v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní L.M., za nájemné ve výši 2 000,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+2), o ploše 49,38 m², v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní B.N., za nájemné ve výši 2 157,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+2), o ploše 52,06 m², v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s paní P.B., za nájemné ve výši 2 274,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+1), o ploše 43,88 m², v domě č. p. 2089, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem M.K., za nájemné ve výši          
2 130,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 37,43 m², v domě č. p. 2089, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s paní H.P., za nájemné ve výši 1 817,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, (3+1), o ploše 111,59 m² v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s panem J.K., za nájemné ve výši 4 875,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou maximálně 1/2 roku s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, (2+1), o ploše 51,21 m² v domě č. p. 457, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3067/3, v k.ú. Přerov, Šrobárova 
č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16), s paní J.J., za nájemné ve výši 2 486,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 16, na dobu určitou maximálně 1 rok s možností prodloužení, za 
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podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem J.G.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní P.K.

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

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní M.G.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní I.H.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem V.H.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní Š.F.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem J.H.

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní A.M.

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s manželi A. a    
J.K.

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově s paní B.Č.

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v Přerově, Kojetínská 1828/26, s 
panem A.H..

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Husova 11, s paní D.Z.

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Denisova 8, s paní L.O.

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní I.B.

32. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní A.J.

33. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní N.P.

34. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní I.S.

35. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní A.R.

36. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní I.L.

37. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem J.M.

38. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem R.A.

39. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní E.H.

40. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní J.D.

41. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem T.K.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 14.11.2013

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

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová.

9. RŮZNÉ

2832/76/9/2013 Poskytování služeb geografického informačního systému Magistrátu 
města Přerova obcím ve správním obvodu ORP Přerov - pověření         
k uzavírání smluv 

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

Rada města Přerova po projednání pověřuje Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy,        
k uzavírání a podpisu smluv o poskytování služeb geografického informačního systému Magistrátu 
města Přerova jako služeb v rámci Technologického centra.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2833/76/9/2013 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2014

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

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2014 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v důvodové 
zprávě. Ve stanovených dobách sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2834/76/9/2013 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za III. 
čtvrtletí 2013

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

2835/76/9/2013 Jmenování na funkci manažera prevence kriminality

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

Rada města Přerova po projednání jmenuje na funkci manažera prevence kriminality Mgr. Omara 
Teriakiho.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

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

Primátor Ing. Lajtoch navrhl usnesení:

2836/76/10/2013 Venkovní posezení na zámku

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje předložit            
na jednání Rady města Přerova informaci o stavu přípravy venkovního posezení na zámku.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 23.10.2013

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

 Dopis Televize Přerov s.r.o. - zajištění místního vysílání

2837/76/10/2013 Místní vysílání

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi informovat o dalším 
postupu při zabezpečení místního vysílání na území města Přerova.

Odpovídá: Ing. J. LAJTOCH

Termín: 31.10.2013



43

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Ing. Čermák:

 Havarijní stav asfaltového chodníku za samoobsluhou na Palackého ulici.

Ing. Lajtoch:

Budou řešit TSMPr ve spolupráci s Odborem  správy majetku a komunálních služeb.

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 76. schůzi Rady města Přerova dne 2. října 2013 v 14.30 hodin.

V Přerově dne 7. října 2013

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                                      člen Rady města Přerova


