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ZÁPIS

ze 78. schůze Rady města Přerova konané dne 23. 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. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., p. Čestmír Hlavinka, Mgr. 
Dušan Hluzín, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav 
Zatloukal

C.  Omluveni: Mgr. Josef Kulíšek

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku a kom.sl.
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce a strat. rozvoje
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí Odboru soc.věcí a školství

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 78. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 23. října 2013 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady města. 
Omluven: Mgr. Josef Kulíšek

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10  pro.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze Rady města byl navržen pan Bc. Václav Zatloukal.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10  pro.
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2840/78/1/2013 Program 78. schůze Rady města Přerova konané dne 23. října 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 78. schůze Rady města Přerova konané dne 23. října 2013

2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

2841/78/2/2013 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2013 do 30.09.2013.

Při hlasování bylo 10 pro.

3. FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

2842/78/3/2013 Fyzické kontroly čerpání půjček

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v roce 2012.

Při hlasování bylo 10 pro.

2843/78/3/2013 Souhlas se změnou pojišťovny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s tím, aby manželé Z.. a A.V. uzavřeli pojistnou 
smlouvu, kterou bude pojištěn objekt bydlení č.p. 4, příslušný k části obce Přerov IV-Kozlovice, na 
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pozemku p. č. 572 v k. ú. Kozlovice u Přerova. Pojistná smlouva bude uzavřena s pojišťovnou AXA, 
a. s., za podmínky provedení vinkulace pojistného plnění z této pojistné smlouvy, ve prospěch 
statutárního města Přerova.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2844/78/3/2013 Útulek pro zvířata - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.07.2013 do 30.09.2013 v celkové výši 1.500 Kč.

Při hlasování bylo 10 pro.

2845/78/3/2013 Veřejná sbírka - povodně Děčínsko

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla poskytnout čistý výtěžek veřejné sbírky, pořádané v termínu od 26.06.2013             
do 30.09.2013 ve prospěch obcí postižených povodní v červnu 2013 v oblasti Děčínska          
na částečnou úhradu povodňových škod, ve výši 9.301,19 Kč statutárnímu městu Děčín,

2. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 9.301,19 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako dárcem a statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové 
náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu 
povodňových škod,

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

POVODNĚ - DĚČÍNSKO 2013

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 2321 210 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 9,4 9,4
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Výdajová část rozpočtu

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5269 210 Ostatní správa v oblasti hospodář.
opatření pro krizové stavy 

0,0 + 9,4 9,4

Při hlasování bylo 10 pro.

2846/78/3/2013 Rozpočtové opatření č. 15

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

2847/78/3/2013 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 2111 210 Příjmy z poskytování služeb
a výrobků (oslavy)

0,0 + 57,0 57,0

6310 2141 Příjmy z úroků 906,0 + 93,0 999,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 210 Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 0,0 + 150,0 150,0

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší 175,0 - 55,0 120,0

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

7 691,3 * + 55,0 7 746,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.
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2848/78/3/2013 iRating statutárního města Přerova za rok 2012 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ratingovém hodnocení statutárního 
města Přerova k datu 31.12.2012 společností CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

Primátor Ing. Lajtoch informoval o stavu finančních prostředků ke dni 18.10.2013:
Celkem finančních prostředků                 220.543.466,57 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 0,70 % p. a.
vkladový účet u J&T Bank                                 10.000.000,00 Kč – úrok 1,50 % p. a.
                                               
K dispozici na účtech 18.10.2013                                145.541.966,57 Kč   
                   
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 18.10.2013                                              72.421.819,27 Kč

4. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

2849/78/4/2013 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 12123773 o poskytnutí podpory     
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle“  mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 
00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 
00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.10.2013

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a 
strategického rozvoje.

4.2 Zřízení pracovní skupiny pro regeneraci panelových sídlišť na území města Přerova      
I  - Města

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

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro regeneraci panelových sídlišť           
na území Přerov I - město ve složení:
Bc. Václav Zatloukal - člen Rady města Přerova
Ing. Tomáš Dostal - člen Rady města Přerova
Ladislav Mlčák - člen Zastupitelstva města Přerova
Ing. arch. Vladimír Petroš - člen Zastupitelstva města Přerova
Ing. František Zlámal - Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr
Ing. arch. Klára Koryčanová - Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr
Svatava Doupalová - Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr
Igor Kraicz - finanční poradce
Vladislav Zatloukal - živnostník
organizační pracovník: Irena Dvořáková

Na základě diskuse byl materiál stažen. Bude předložen na jednání Rady města Přerova dne 
13.11.2013.

2850/78/4/2013 Radnice na Horním náměstí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo -
dopracování projektové dokumentace a smlouvy mandátní č. MMPr-SML/561/2013 uzavřené dne 
3.6.2013 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Printes-Atelier s.r.o.,           
se sídlem Mostní 1876/11 a, 750 02 Přerov, IČ: 25391089 jako zhotovitelem, jejímž předmětem byl 
závazek zhotovitele provést pro objednatele dopracování projektové dokumentace stavby „Přemístění 
radnice na Horní náměstí, domy č.p. 9,10“,  inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení          
a zajištění stavebního povolení. Dohoda o ukončení smlouvy bude uzavřena ke dni 6.11.2013 a její 
součástí bude ujednání o úhradě částky 56 340,-Kč (bez DPH) zhotoviteli za činnosti provedené 
zhotovitelem do dne účinnosti této dohody a předání rozpracované projektové dokumentace 
objednateli.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.
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5.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

2851/78/5/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – schválení změny člena hodnotící komise

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek společnosti Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava –
osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností,  dle ust. § 151 zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – na změnu člena 
hodnotící komise veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“

2. ruší ustanovení Ing. Tomáše Němečka, odborníka externího administrátora UNITENDER 
s.r.o. (Generální zastoupení Deutsche Bahn AG v Praze, pobočka Olomouc, Trnkova 16,      
779 00 Olomouc, t.nemecek@centrum.cz), členem hodnotící komise

3. ustanovuje členem hodnotící komise Ing. Zbyňka Humlíčka, odborníka externího 
administrátora UNITENDER s.r.o., (17.11.1965, Světlov 74, 785 01 Šternberk).

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

PŘESTÁVKA 8.50 – 9.00 hodin

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku    
a komunálních služeb a Bc. Miloslav Dohnal – vedoucí oddělení majetkoprávního.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

2852/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  nebytového 
prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město,               
na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4) o celkové výměře 63,82 m2.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

2853/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263, ovocný sad,         
o výměře 338 m2, v k.ú. Předmostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem               
a K.R., jako nájemcem, kterým bude ke dni 31.10.2013 ukončen nájemní vztah k části 
pozemku p.č. 263, ovocný sad, o výměře 338 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní 
smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 9.6.2004.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.

2854/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova –nájem  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5036/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem části 
pozemku p.č. 5036/1, ost. plocha, o výměře 7,2 m2 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Hluzín nepřítomen a nehlasuje.
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2855/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor v 
objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem:

- části nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   
pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. Přerov,  o výměře 190,57 m2,

- části nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   
pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. Přerov,  o výměře 69,12 m2,

- části nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   
pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. Přerov,  o výměře 41,79 m2.

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
30.7.1998, ve znění dodatků č. 1 až  č. 9, na  nebytový prostor v objektu jiná stavba č.p. 77,   
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169, v k.ú. Přerov, o celkové 
výměře 301,48 m2, Palackého 1, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a  společností KONVIČKA s.r.o.,  se sídlem  Přerov I - Město,  Malá  Dlážka 
2895/14,  IČ 48398136, Jaroslavem Čevelou, IČ 43545556 a Michalem Jarolímem, IČ 
65913507, jako nájemcem, ke dni 30.11.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2856/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 
4316/3, oba v k.ú. Přerov, nájem pozemku p.č. 4316/3 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 – částí pozemků  p.č. 4319, zast. plocha a nádvoří o výměře cca      
60 m2, p.č. 4316/3, ost. plocha o výměře cca 2 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 4316/3 ost. plocha o výměře 4 m2, v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.
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2857/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 426/3 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 426/3, ovocný sad,     
o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Předmostí.

VARIANTA   I.:
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem), 

Predmostenzis, os., se sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14 (jako nájemcem) a panem M.T.
(jako odborným garantem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 426/3, ovocný 
sad, o výměře 3000 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. 
Nájemné bude činit 40,- Kč. Účelem nájmu je zřízení experimentálního vinohradu.

VARIANTA  II.:
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem), 

Predmostenzis, os., se sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14 (jako nájemcem) a panem 
Markem Ťápalem, bytem Želatovice 109 (jako odborným garantem). Předmětem smlouvy je 
nájem části pozemku p.č. 426/3, ovocný sad, o výměře 3000 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Nájemné bude činit 33,- Kč. Účelem nájmu je 
zřízení experimentálního vinohradu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 15.11.2013

VARIANTA   III.:
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem), 

Predmostenzis, os., se sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14 (jako nájemcem) a panem M.T.
(jako odborným garantem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 426/3, ovocný 
sad, o výměře 3000 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. 
Nájemné bude činit 238,- Kč. Účelem nájmu je zřízení experimentálního vinohradu.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil u bodu 2) usnesení variantu II.
Hlasování o bodu 2) usnesení ve variantě II.:  Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

2858/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 25 v k.ú.
Přerov

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

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části pozemku p.č. 25, ost.pl. -
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 180 m2  v k.ú. Přerov.
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2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 8.6.2005, ve znění dodatků č.1       
ze dne 18.6.2009 a č. 2 ze dne 14.7.2009, na nebytové prostory v objektu bydlení č.p. 1380, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku uzavření p.č. 24, v k. ú. Přerov, 
Palackého 19, o celkové výměře  3 848,10 m2,  pozemek p.č. 24, zast.pl. a nádvoří, o výměře 
1.567 m2  a část pozemku p.č. 25, ost.pl., sportoviště a rekreační plocha, o výměře 724 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  společností DELTA 
Morava s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540, jako nájemcem.
Dodatek č. 3 bude upravovat výměru části pozemku p.č. 25 a výši nájemného za tento 
pozemek.  Původní výměra části pozemku p.č. 25, ost. pl. sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 724 m2 se změní na novou výměru 544 m2. Původní výše nájemného za část pozemku 
p.č. 25 ve výši 362,-Kč/rok se změní na novou výši nájemného 272,-Kč/rok.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2859/78/6/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 2630/12 v objektu          
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona              
č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu                
č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 2630/12 v objektu       
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 8115/177291.

Při hlasování bylo 10 pro.

2860/78/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci          
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 
Dluhonice

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 338/1, zahrada,       

o výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice.
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 338/1, zahrada, o výměře 
2506 m2 v k.ú. Dluhonice.

VARIANTA  II.:
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 338/1, zahrada, o 

výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice a vyhlášení výběrového řízení na nájem za podmínek dle 
důvodové zprávy.

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 242,-Kč (cena včetně 
DPH 21%). Vyhlašovaná cena se nestanovuje.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 338/1, zahrada, o výměře 
2506 m2 v k.ú. Dluhonice.

Předkladatel materiálu pan Zácha DiS. doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

2861/78/6/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č.  831/40, p.č. 831/41,  p.č. 831/47,  p.č. 831/50, p.č. 831/51, 
p.č. 831/52,  v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků  p.č. 
831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  152 m2,  p.č. 831/41,ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47,ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2,
p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 831/52,ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 155 m2 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova 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. 
831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  152 m2,  p.č. 831/41,ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47,ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2, 
p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 831/52, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 155m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova 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 10 pro.
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2862/78/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.  5747/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 19.4.2001,        
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2010 na část pozemku p.č.5747/1, orná půda o výměře 300 m2,         
v k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a M.V,, místem 
podnikání Přerov I-Město, Jižní čtvrť 2546/8, jako nájemcem. Nájemní smlouva, ve znění dodatku č. 1 
se ruší ke dni doručení písemného oznámení pronajímatele o odstoupení od smlouvy nájemci.

Při hlasování bylo 10 pro.

2863/78/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  929, v k.ú. Přerov (Kojetínská 
36)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 15.10.2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na nebytový prostor v objektu 
bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 929, v k.ú. Přerov 
(Kojetínská 36) o výměře 39,06 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem      
a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 
635/24, IČ 25755277, jako nájemcem, ke dni 15.11.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2013

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. požádal o doplnění usnesení – nájemní vztah bude ukončen 
k 15.11.2013.

Hlasování o doplněném usnesení: Při hlasování bylo 10 pro.

2864/78/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy 
bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. Svobody               
v Přerově) - dohoda o splátkách

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne  4.6.2012 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní M.W. (jako nájemcem). 
Předmětem nájmu je budova bez č.p./č.e., objekt občanské vybavenosti, postavená na 
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pozemku p.č. 1170 v k.ú. Přerov. Nájem bude ukončen dohodou k 31.10.2013 za podmínky 
uzavření dohody o splátkách pohledávky dle bodu 2. návrhu usnesení.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

VARIANTA  I.:
2. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako věřitelem a paní M.W., jako 

dlužníkem, o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši 27.923,27,- Kč, včetně 
úroků z prodlení a smluvní pokuty z titulu dlužného nájemného za nájem nemovitostí v majetku 
statutárního města Přerova dle nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2012, v měsíčních 
splátkách s lhůtou splatnosti 18 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody 
je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena včas.

VARIANTA   II.:
2.1. schvaluje prominutí pohledávky ve výši 5.923,27 Kč z titulu dlužného nájemného za nájem 

nemovitosti v majetku statutárního města Přerova dle nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2013 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní M.W. (jako nájemcem).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

2.2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov, jako věřitelem a paní M.W., jako 
dlužníkem, o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši  22.000,- Kč včetně 
úroků z prodlení z titulu dlužného nájemného za nájem nemovitostí v majetku statutárního 
města Přerova dle nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2012, v měsíčních splátkách s lhůtou 
splatnosti 18 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena 
včas.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2013

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem budovy bez č.p./č.e. objektu občanské 
vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. 
Svobody v Přerově) a záměr statutárního města Přerova - výpůjčka pozemku p.č. 1170, zast.pl. 
a nádvoří, o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov  a vyhlášení výběrového řízení na nájem za podmínek 
dle důvodové zprávy.
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 2.420,-Kč (cena včetně DPH 
21%). Vyhlašovaná cena se nestanovuje.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil v bodě 2) usnesení variantu II.
Hlasování o bodě 2) usnesení ve variantě II.:    Při hlasování bylo pro 10.
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2865/78/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
koeficient Rady města Přerova - Kmr pro rok 2014 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  -
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2014 ve výši  Kmr=1,0.

Při hlasování bylo 10 pro.

2866/78/6/2013 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
nebytových prostor v objektech hasičských zbrojnic v místní části 
Újezdec, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a Sborem dobrovolných hasičů Újezdec, se sídlem Přerov, Za školou 24. Předmětem výpůjčky 
jsou části nebytových prostor o celkové výměře 108,20 m2 v budově č.p. 106, občanská 
vybavenost, příslušné k části obce Přerov VI. - Újezdec, Větrná 3 na pozemku p.č. 133 v k.ú. 
Újezdec u Přerova a movité věci tvořící vybavení nebytových prostor v rozsahu dle přílohy 
č.1.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Sboru dobrovolných hasičů Újezdec. 
Součástí smlouvy bude ujednání, že Sbor dobrovolných hasičů Újezdec umožní bezplatné 
užívání vypůjčených prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Újezdec (jako 
organizační složce Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným 
způsobem neomezí jejich činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)      
a Hasičským sborem Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 25. Předmětem výpůjčky je budova č.p. 
3178, jiná stavba, příslušná k části obce Přerov I. - Město, na pozemcích p.č. 2241/10, p.č. 
2241/12 a p.č. 2265/2 vše v k.ú. Přerov,  pozemky 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 a movité věci tvořící vybavení 
nebytových prostor v rozsahu dle přílohy č.2.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 
výpůjčky je využívání prostor a vybavení k činnosti Hasičského sboru Přerov. Součástí 
smlouvy bude ujednání, že Hasičský sbor Přerov umožní bezplatné užívání vypůjčených 
prostor a vybavení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Přerov (jako organizační složce 
Statutárního města Přerova) dle jejích potřeb a požadavků a žádným způsobem neomezí jejich 
činnost.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2867/78/6/2013 Výpůjčka části zdi  budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části 
obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 
(náměstí TGM 8), který je ve vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova,         
se sídlem Přerov I – Město, nám. T.G.Masaryka 150/8, IČ 45180512 (jako vypůjčitelem). Předmětem 
výpůjčky je část zdi o výměře 6x4 m2, která je součástí budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné     
k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8). 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 
využití části zdi jako reklamního zařízení k propagaci kulturních a společenských akcí, pořádaných či 
spolupořádaných statutárním městem Přerov a akcí pořádaných vypůjčitelem.

Při hlasování bylo 10 pro.

2868/78/6/2013 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 5839/3, v k.ú. Přerov,            
v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene  odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma    
a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu               
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek         
k tíži pozemku p.č  5839/3, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961.
       Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, 
podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
       Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Uzavřením smlouvy     
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému       
a  jím pověřeným  osobám  právo provést stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Přerov - ul.           
9. května",  včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném 
pozemku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



18

Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro stavbu plynárenského 
zařízení. 
      Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu povinnému pozemku na 
třetí osobu před uzavřením budoucí smlouvy zavazuje převést za souhlasu budoucího oprávněného na 
tuto osobu současně i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, případně zajistit uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím 
oprávněným a právním nástupcem budoucího povinného. V opačném případě vzniká budoucímu 
oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení.  Budoucí oprávněný zajistí a prokazatelně doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením 
věcného břemene jdou za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2869/78/6/2013 Výpůjčka bytové jednotky č. 2531/2 v objektu k bydlení č.p. 2530, 
2531, 2532, 2533 (Jilemnického 2,4,6,8)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a panem a paní I.K.  a  J.K. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je 
bytová jednotka 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. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to do zápisu vlastnictví daného bytu 
na katastr nemovitostí, nejdéle však na dobu 3 měsíců od podpisu. Účelem výpůjčky je vytápění 
prostor při případných mrazech. Součástí smlouvy bude ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby 
spojené s užíváním bytu, fond oprav a poplatek za správu vztahující se k danému bytu.

Při hlasování bylo 10 pro.

2870/78/6/2013 Výpůjčka bytových jednotek č. 2178/14, č. 2178/18 a 2178/20 v objektu 
k bydlení č.p. 2178 (Na odpoledni 2) a bytové jednotky č. 2382/10          
v objektu k bydlení č.p. 2382 (Na odpoledni 4)

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

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)        
a paní a panem I. a  P.V.B. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je bytová jednotka      
č.  2178/14  v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3672  v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2), o výměře 65,72 m2. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou, a to jako krátkodobá výpůjčka do 29 dnů od jejího uzavření. 
Účelem výpůjčky je vytápění prostor při případných mrazech. Součástí smlouvy bude 
ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu, fond oprav a poplatek za 
správu vztahující se k danému bytu.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)        
a paní a panem I. a P.V.B. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je bytová jednotka         
č.  2178/18  v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3672  v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2), o výměře 71,44 m2. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou, a to jako krátkodobá výpůjčka do 29 dnů od jejího uzavření. 
Účelem výpůjčky je vytápění prostor při případných mrazech. Součástí smlouvy bude 
ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu, fond oprav a poplatek za 
správu vztahující se k danému bytu.

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)       
a paní a panem I. a  P.V.B. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je bytová jednotka č.  
2178/20  v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 3672  v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2), o výměře 66,35 m2. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou, a to jako krátkodobá výpůjčka do 29 dnů od jejího uzavření. 
Účelem výpůjčky je vytápění prostor při případných mrazech. Součástí smlouvy bude 
ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu, fond oprav a poplatek za 
správu vztahující se k danému bytu.

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)      
a paní a panem I. a P.V.B. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je bytová jednotka č.  
2382/10  v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 3671  v k.ú. Přerov (Na odpoledni 4), o výměře 53,56 m2. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou, a to jako krátkodobá výpůjčka do 29 dnů od jejího uzavření. 
Účelem výpůjčky je vytápění prostor při případných mrazech. Součástí smlouvy bude 
ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu, fond oprav a poplatek za 
správu vztahující se k danému bytu.

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytové jednotky č.  2178/14  v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672  v k.ú. 
Přerov  (Na odpoledni 2), o výměře 65,72 m2.

6. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytové jednotky č. 2178/18  v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672  v k.ú. 
Přerov  (Na odpoledni 2), o výměře 71,44 m2.

7. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytové jednotky č.  2178/20  v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672  v k.ú. 
Přerov  (Na odpoledni 2), o výměře 66,35 m2.

8. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytové jednotky č.  2382/10  v objektu 
k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671  v k.ú. 
Přerov  (Na odpoledni 4), o výměře 53,56 m2.

Při hlasování bylo 10 pro.
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2871/78/6/2013 Poskytnutí bytové náhrady za příspěvek na opravy, rekonstrukce, 
modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje zavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, (1+1), o ploše 45,09 m² v domě č. p. 1947, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k.ú. Přerov, Kojetínská 1947, č. o. 36 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.B., za nájemné ve výši 1 683,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, 
na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Uvedený byt bude panu B. poskytnut jako bytová náhrada za příspěvek  na 
opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu, o kterou požádali firmy 
Trinom s.r.o., se sídlem Tovačovská 3000/11a, Přerov, IČ:19014015  a PeMaP, s.r.o., se sídlem Na 
hrázi 2249/60, Přerov, IČ: 46577483 za příspěvek ve výši 175 000,-Kč a za podmínky úhrady 
pohledávek za panem B., evidovaných Statutárním městem Přerov.

VARIANTA   II.:
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, (1+1), o ploše 45,09 m² v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k.ú. Přerov, Kojetínská 1947,     
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.B., za nájemné ve výši 1 683,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1,  na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Uvedený byt bude panu B. poskytnut jako bytová náhrada      
za příspěvek  na opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu,  o 
kterou požádali firmy Trinom s.r.o., se sídlem Tovačovská 3000/11a, Přerov, IČ:19014015 a PeMaP, 
s.r.o., se sídlem Na hrázi 2249/60, Přerov, IČ: 46577483 za příspěvek ve výši 120 000,-Kč  a za 
podmínky úhrady pohledávek za panem B., evidovaných Statutárním městem Přerov.

VARIANTA   III.:
neschvaluje zavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, (1+1), o ploše 45,09 m² v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k.ú. Přerov, Kojetínská 1947, č. 
o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.B., za nájemné ve výši 1 683,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy 
č. 1, na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Uvedený byt bude panu B. poskytnut jako bytová náhrada za příspěvek  na 
opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu, o kterou požádali firmy 
Trinom s.r.o., se sídlem Tovačovská 3000/11a, Přerov, IČ:19014015  a PeMaP, s.r.o., se sídlem Na 
hrázi 2249/60, Přerov, IČ: 4657748.

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro.
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2872/78/6/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje dohodu o splátkách pohledávek statutárního města Přerov mezi statutárním městem Přerov 
jako věřitelem a panem V.T., jako dlužníkem. Pohledávka se týká nájemného a záloh na plnění 
spojených    s užíváním nebytového prostoru v Přerově na ul. Vaňkova 14 (č.102). Dále dopočítaného 
úroku z prodlení k datu 23.10.2013 v celkové  částce 55.154,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se 
lhůtou splatnosti 11 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA   II.:
neschvaluje dohodu o splátkách pohledávek statutárního města Přerov mezi statutárním městem 
Přerov jako věřitelem a panem V.T., jako dlužníkem. Pohledávka se týká nájemného a záloh na plnění 
spojených s užíváním nebytového prostoru v Přerově na ul. Vaňkova 14 (č.102). Dále dopočítaného 
úroku z prodlení k datu 23.10.2013 v celkové  částce 55.154,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se 
lhůtou splatnosti 11 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro.

2873/78/6/2013 Výměna oken u domu Kojetínská 1831/32

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
souhlasí s neprovedením výměny oken u domu č.p. 1831, příslušném k části obce Přerov I – Město,     
na pozemku parc.č. 927, v k.ú. Přerov, Kojetínská č.o. 32 v rámci chystaných individuálních 
protihlukových opatření Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, Olomouc  
v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“.

VARIANTA   II.:
trvá na provedení výměny oken u domu č.p. 1831, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 927, v k.ú. Přerov, Kojetínská č.o. 32 v rámci chystaných individuálních 
protihlukových opatření Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, Olomouc  
v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“.

Na základě diskuse bylo projednání materiálu odloženo na později, po projednání všech předloh 
v bodu 9. Různé.

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

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

2874/78/7/2013 Kontrola dotací poskytnutých TJ SPARTAK PŘEROV

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky provedené kontroly použití dotací 
poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012 občanskému sdružení TJ SPARTAK PŘEROV.

Při hlasování bylo pro 9, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

2875/78/7/2013 KBC 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 20 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí závodníka klubu Františka Lošťáka na Mistrovství světa juniorů v kickboxu 
asociace WKA, které se bude konat v termínu 29. 10. - 03. 11. 2013 v Massa Carrara v Itálii.

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)

2 302,8 - 20,0 2 282,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 199,0 + 20,0 219,0

p. Hlavinka:
- dal protinávrh - schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč

Hlasování o protinávrhu p. Hlavinky:  Při hlasování bylo pro 5, 5 se zdrželo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 6, 4 se zdrželi.
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2876/78/7/2013 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
říjen – prosinec 2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční       
ve školách, školských zařízeních a městské knihovně v období říjen – prosinec 2013. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro.

2877/78/7/2013 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – předfinancování části projektu 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje předfinancování části nákladů projektu s názvem „Motivační workshopy pro žáky 
8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, realizovaného příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8, 
IČ: 49558862, ve výši 575 000,- Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Termín: 30.4.2014

2. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, 
bezodkladně po schválení první monitorovací zprávy a zaslání druhé zálohové platby 
Krajským úřadem Olomouckého kraje nebo nejpozději k 30. dubnu 2014, vrátit finanční 
prostředky určené na předfinancování části projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to 
v plné výši 575 000,- Kč na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Termín: 30.4.2014

Při hlasování bylo 10 pro.

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

2878/78/7/2013 Úprava platů ředitelů   

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

1. schvaluje s účinností od 01. 11. 2013 přiznání osobního příplatku ředitelce Základní školy      
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 paní Mgr. Bc. Věře 
Václavíčkové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje s účinností od 01. 11. 2013 přiznání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy 
Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvkové organizace paní Antonii Tomšíkové v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

3. schvaluje s účinností od 01. 11. 2013 přiznání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy 
Přerov, Dvořákova 23 paní Ludmile Jakubcové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

4. schvaluje s účinností od 01. 11. 2013 úpravu platu ředitelům základních a mateřských škol 
zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v příloze důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2013

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
- já procedurálně, v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, oznamuji osobní zájem na výsledku projednání této předlohy pro 
jednání Rady města Přerova pořadové číslo 7/5 bod. Vzhledem k tomu se při 
projednávání tohoto bodu návrhu na usnesení zdržím hlasování.

Při hlasování bylo pro 9, Mgr. Dvorský Ph.D. se zdržel hlasování.

2879/78/7/2013 Základní škola Přerov, Želatovská 8   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k zahraničnímu výjezdu Základní školy 
Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, do Chorvatska.

Při hlasování bylo pro 8, 2 se zdrželi.
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8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

2880/78/8/2013 Vánoční veřejná sbírka 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Svaz 
tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území 
statutárního města Přerova v termínu od 01.12.2013 do 06.01.2014. Čistý výtěžek sbírky bude určen 
na pořízení kompenzační pomůcky - invalidního vozíku.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2.12.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2881/78/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 17, (1+0), o ploše 
25,17 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném      
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní M.T., za nájemné ve výši 880 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 1, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 79, (1+1), o ploše 
52,97 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném      
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s paní L.D., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou max. 1 rok s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.
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2882/78/8/2013 Svaz tělesně postižených v Přerově - 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 10 000,00 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní 
organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem 
dotace, na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2013

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

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

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

342,0 - 10,0 332,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

20,0 + 10,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 807,1 + 10,0 26 817,1

Při hlasování bylo 10 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová.

9.  RŮZNÉ

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

2883/78/9/2013 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na rok 2014,

2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na rok 2014.

Při hlasování bylo 10 pro.

2884/78/9/2013 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů ZM a komisí RM

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za výkon funkcí organizačních pracovníků výborů ZM a komisí RM za jejich práci pro 
město v roce 2013 v rozsahu, uvedeném v příloze

2. ukládá oddělení personálních a lidských zdrojů zajistit vyplacení těchto plnění

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

2885/78/9/2013 Uzavření dohody o splátkách

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 
jako věřitelem a paní Bc. L.D., jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách pohledávky         
v celkové výši 17.034,- Kč odpovídající výši zůstatku bezúročné návratné půjčky poskytnuté ze 
sociálního fondu s lhůtou splatnosti do 15.03.2015. 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.

Odpovídá: Mgr. J. JEMELÍKOVÁ

Termín: 15.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.
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2886/78/9/2013 Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 19.11.2013

Při hlasování bylo 10 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

Členové Rady města Přerova se vrátili k dopoledne předloženému materiálu označenému 6.13.5.

2873/78/6/2013 Výměna oken u domu Kojetínská 1831/32

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
souhlasí s neprovedením výměny oken u domu č.p. 1831, příslušném k části obce Přerov I – Město,     
na pozemku parc.č. 927, v k.ú. Přerov, Kojetínská č.o. 32 v rámci chystaných individuálních 
protihlukových opatření Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, Olomouc  
v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“.

VARIANTA   II.:
trvá na provedení výměny oken u domu č.p. 1831, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 927, v k.ú. Přerov, Kojetínská č.o. 32 v rámci chystaných individuálních 
protihlukových opatření Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, Olomouc  
v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“.

Na základě diskuse bylo navrženo nové znění usnesení:  Rada města Přerova po projednání trvá    
na tom, aby při stavbě "Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba" byla provedena individuální 
protihluková opatření v souladu s platnými právními předpisy.

Hlasování o novém znění usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.
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10. INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA,  TAJEMNÍKA  MAGISTRÁTU MĚSTA

Primátor Ing. Lajtoch:

2887/78/10/2013 Místní vysílání

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci primátora Ing. Jiřího Lajtocha o postupu 
při zabezpečení místního vysílání se společností NejTV, a.s. na území města Přerova.

Při hlasování bylo 10 pro.

Bc. Zatloukal:
 podal informaci o parkování na Horním náměstí.
 podal informaci z jednání Řídícího výboru 

2888/78/10/2013 Informace

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci pana Bc. Zatloukala z jednání Řídícího 
výboru Olomouckého kraje k návrhu Strategie nakládání s komunálními odpady Olomouckého kraje.

Při hlasování bylo 10 pro.

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 78. schůzi Rady města Přerova dne 23. října 2013 ve 12.00 hodin.

V Přerově dne 29. října 2013

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


