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USNESENÍ z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2013

2892/80/1/2013 Program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 
2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2013,

2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze Rady města 
Přerova.

2893/80/2/2013 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 - Organizační řád Magistrátu města Přerova za období 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013 dle 
důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013 dle 
důvodové zprávy.

2894/80/3/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č.../2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2895/80/3/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,                
o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2896/80/3/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 



2

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,                
o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,  ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2897/80/3/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …./2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,            
o místním poplatku z ubytovací kapacity dle přílohy  č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2898/80/3/2013 Rozpočtové opatření č. 16

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 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

2899/80/3/2013 Rozpočtové opatření č. 16 – dodatek

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 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

2900/80/3/2013 Mimořádné dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na 
sportovní činnost v roce 2013,

2. 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 
Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova, IČ: 00495000, se sídlem Přerov, 
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Brabansko 2, na opravu sokolovny v Lověšicích v občanské vybavenosti č. p. 226 na parcele 
p. č. st. 232 v k. ú. Lověšice u Přerova v roce 2013,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Přerovský volejbalový klub o. s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
sportovní činnost v roce 2013,

4. 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 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost v roce 2013,

5. 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 
Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, 
na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice 
v roce 2013,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na 
provoz sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 
2013,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 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 provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./č. e. 
na parcele p. č. 2656/3,

vše v k. ú. Přerov v roce 2013.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2013,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 1. 
FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní 
činnost v roce 2013,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem HC 
ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost 
mládeže v roce 2013,

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov I - Město, Na odpoledni 156/7, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Halového mistrovství ČR v americkém 
fotbale, konaném v Přerově dne 30.11.2013,
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11. 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 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I –
Město, U tenisu 3250/9, na sportovní činnost v roce 2013,

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
JUDO SK Přerov o. s., IČ: 22859195, se sídlem Přerov, Velké Novosady 993/9, na sportovní 
činnost v roce 2013,

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Karate Přerov, o. s., IČ: 64989089, se sídlem Přerov, Neumannova 5, na sportovní činnost v 
roce 2013,

14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, se sídlem Kratochvílova 148/1, 750 02 
Přerov, IČ: 49558005, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací XXX. 
Československého jazzového festivalu,

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Duha Klub Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338810, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství České republiky v scrabble,

16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Folklorní soubor Haná Přerov, se sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338500, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním CD Jak se dělá láska,

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Český rybářský svaz, místní organizace Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, 750 00 Přerov, 
IČ: 18050387, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytného vybavení, 
které budou členové svazu využívat pro svou činnost,

18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč  
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Astronomický klub Přerov, se sídlem P. O. BOX 97, Hvězdárna Přerov, 750 02 Přerov,     
IČ: 61985431, na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou zastaralé astronomické 
techniky,

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč  
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov - Krasice, 
IČ: 27797660, na částečnou úhradu nákladů vynaložených o. z. Nemocnice Přerov, Dvořákova 
75, 751 52 Přerov, v souvislosti s výstavou a organizací dne otevřených dveří k 100. výročí 
fungování přerovské nemocnice,

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, se sídlem Šířava 7, 750 00 Přerov,    
IČ: 00577227, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Adventní varhanní koncert,
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21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace (v roce 
2014) ve výši 110 000 Kč subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem 
zraněných,

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace (v roce 
2014) ve výši 80 000 Kč subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku u všech mimořádných 
situací,

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle přílohy.

2901/80/3/2013 Výběrové řízení pro rok 2014

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky 
výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v 
roce 2014 takto:

1) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  a 
rozšiřování  bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány v termínu od 13.1.2014 -
19.2.2014,

2) místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34,       
750 11   Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 - Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2902/80/3/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O.G.  vzniklého z 
důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto 
záloh z bytu č. 37, v domě č. 2534/13, na ulici Jižní čtvrť II,

2903/80/3/2013 Upuštění od vymáhání pohledávky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 1 430 923,00 Kč za panem 
J.Š., posledně nám známým pobytem ve Věznici Olomouc. Z dlužné částky činí 153 995,00 Kč 
pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 1 270 650,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k 
datu 09.12.2013 a 6 278,00 Kč pohledávka na zaplacených soudních poplatcích.

2904/80/3/2013 Upuštění od vymáhání pohledávky
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 401 814,00 Kč za paní J.P.
posledně nám známým pobytem Městská ubytovna, Bayerova 5, Přerov. Z dlužné částky činí 32 
784,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 367 210,00 Kč pohledávka na poplatku z 
prodlení k datu 09.12.2013 a 1 820,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

2905/80/3/2013 Upuštění od vymáhání pohledávky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 38 537,00 Kč za panem O.V.
posledně nám známým bytem tamtéž. Z dlužné částky činí 6 314,00 Kč pohledávka na nájemném a 
zálohách na služby, 25 036,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 09.12.2013, pohledávka 1 
800,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 5 387,00 Kč jsou náklady provedení výkonu 
rozhodnutí.

2906/80/3/2013 Upuštění od vymáhání pohledávky

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 270 421,00 Kč za panem 
I.O. posledně nám známým pobytem Školní 772, Chvalčov, PSČ 768 72. Z dlužné částky 270 421,00 
Kč činí 40 148,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 228 763,00 Kč pohledávka na 
poplatku z prodlení k datu 09.12.2013 a 1 610,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

2907/80/4/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2014:

příjmy 695 405 100 Kč
výdaje 663 578 200 Kč
financování    31 826 900 Kč
  (dle příloh č. 1 a 2)

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2016 
uvedený v příloze č. 3,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 
výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na sociálně – právní ochranu dětí jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2014 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2014 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření,
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní 
činnost v roce 2014,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště na parcele p. č. 62/1 a fotbalových šaten v 
objektu občanské vybavenosti č. p. 215 na parcele p. č. 61, vše v k. ú. Kozlovice u Přerova v 
roce 2014,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 100 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní 
činnost             a provoz:

• na ulici Sokolská
- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 6724/1, 6724/4,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 4293/4,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č. p. 734 na parcele p. č. 4306/30, 4306/31 

a 4306/32,
• na ulici Alšova
- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 5307/2,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 5307/105 a 

5307/334, 
vše v k. ú. Přerov v roce 2014,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Přerovský volejbalový klub o. s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
sportovní činnost v roce 2014,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na 
sportovní činnost v roce 2014,

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I - Město, 
U tenisu 3250/19, na sportovní činnost v roce 2014,

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ: 65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 
14, na organizaci sportovní akce „Víkend plný sportu s Mamutem“, konané v Přerově v 
termínu 9. – 11. května 2014,

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na 
provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p. č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 
577, p. č. st. 823, p. č. st. 824, objektu č. e. 140 na parcele p. č. st. 823 a objektu č. e. 141 na 
parcele p. č. st. 824, vše v k. ú. Předmostí v roce 2014,
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13. 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 
Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz haly 
stolního tenisu v občanské vybavenosti č. p. 584/1 na parcele p. č. 5307/101 a 5307/441, vše v 
k. ú. Přerov v roce 2014,

14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz 
sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2014,

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, 
na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice 
v roce 2014,

16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300 000 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 provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./č. e. 

na parcele p. č. 2656/3,
vše v k. ú. Přerov v roce 2014.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2014.

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s činností nadačního fondu a s 
recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku v roce 2014,

18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na náklady 
spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2014,

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 904/1, na náklady 
spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí v roce 2014,

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ: 49558048, se sídlem Přerov III – Lověšice, 
Družstevní 235/39, na náklady spojené s realizací projektu Dostaveníčko s divadlem v roce 
2014,

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, 
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Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXXI. Československého jazzového 
festivalu v roce 2014,

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost 
loutkového divadla v roce 2014.

23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 125 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na 
provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Přerově v roce 2014,

24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 700 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na 
provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově v roce 2014,

25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46, 48, na 
provoz organizace v roce 2014,

26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 835 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na 
provozní náklady organizace, sociální, zdravotně výchovnou a humanitární činnost v roce 
2014,

27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 681 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz 
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské poradny, provoz a činnost setkávání 
seniorů SPOLU, provoz a činnost romského komunitního centra Žížalka, romského 
komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce a provoz Dětského šatníku, na rok 2014,

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na program 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa), na provoz sociálně 
terapeutické dílny, integrovanou zájmovou činnost a chráněná pracovní místa v roce 2014,

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 243 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, 
se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, na provoz a činnost organizace a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014,

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 145 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Jsme tady, o. s., IČ: 28553187, se sídlem Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na provoz a 
činnost organizace v roce 2014,
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31. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, 
IČ: 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2, na 
provoz a činnost organizace v roce 2014,

32. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., IČ: 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na 
provoz Záchranné stanice pro handicapované živočichy a poradenskou a osvětovou činnost v 
roce 2014.

Body 5-32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, RNDr. P. JULIŠ

Termín: 30.10.2014

33. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku 
ve výši 7 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem 
Schweitzerova 91, Olomouc, na provoz systému AMDS pro účely vyrozumívání členů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I – Město, prostřednictvím systému 
automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení požárního poplachu 
jednotky a svolání členů krizového štábu.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.10.2014

34. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ 
z 16.04.2007: „Pro rok 2014 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na 
území města vyčleňuje částka 200 000 Kč“,

35. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova“                
z 19.10.2005: „Pro rok 2014 se pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 000 Kč“,

36. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci přímých podpor pro rok 2014       
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé podpory.

2908/80/5/2013 Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

Rada města Přerova po projednání:

1) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Grantový program pro rok 2014 dle 
přiložených Zásad dotačního programu II,

2) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předkládání žádostí o 
finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního programu II pro rok 2014,

 žádosti budou podávány v termínu od 02.01.2014 do 07.02.2014,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu: 
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-   Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotnictví,

- Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 -
při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,
 tiskopisy je možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.12.2013, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2013

2909/80/6/2013 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
převodu práv a povinností

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu práv a 
povinností mezi Statutárním městem Přerovem jako převodcem a obchodní společností Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-Město, PSČ 75002, jako 
nabyvatelem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2910/80/6/2013 Regenerace panelových sídlišť na území města Přerova I  - Města

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 2. usnesení č.2784/76/4/2013 z 76.schůze konané dne 2.10.2013, kdy Rada města 
Přerova po projednání ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje a náměstkovi Mgr. 
Josefu Kulíškovi připravit novou pracovní skupinu pro regeneraci panelových sídlišť na území 
města Přerova I.

2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr vypracováním analytického 
podkladu pro rozhodnutí v orgánech města o výběru panelového sídliště pro přípravu 
regenerace

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.3.2014

2911/80/6/2013 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2014 -2020

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o postupu zpracování Strategického 
plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020.

2912/80/6/2013 Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o stavu zámeckého parku v areálu domova důchodců                       
v Pavlovicích.
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2. ukládá Odboru rozvoje, ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb a        
s Odborem stavebního úřadu a životního prostředí připravit a podat žádost o dotaci na projekt 
"Obnova zámeckého parku v Pavlovicích" v rámci vyhlášené 50. výzvy Operačního programu 
životní prostředí.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 2.12.2013

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový rámec akce "Obnova 
zámeckého parku v Pavlovicích" ve výši 4,2 mil. Kč.

2913/80/6/2013 IPRM Přerov-Jih - schválení změny projektu k podpoře z IOP

Rada města Přerova po projednání schvaluje předloženou změnu projektu Modernizace bytového 
domu Kojetínská 383/17, Přerov (spočívající ve změně technologie vytápění a přípravy TUV) 
doporučit k podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí           
v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy.

2914/80/6/2013 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 2

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Zadání 
změny č. 2 Územního plánu města Přerova v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 2 z.č. 183/2006 Sb.,       
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

2915/80/6/2013 Územní opatření o výjimce ze stavební uzávěry - ´Přípojka NN pro 
osvětlení stávajícího poutače Předmostím až do pravěku´

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro 
území vymezené stavbou ´Mimoúrovňové křížení sil. I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo 
jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní - MÚK Předmostí´ za účelem povolení a realizace stavby 
´Přípojka NN pro osvětlení stávajícího poutače Předmostím až do Pravěku.

2916/80/7/2013 Veřejná zakázka „Zajištění energetických úspor objektu Základní 
školy Svisle - dodatečné stavební práce" - schválení zahájení 
zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“, v souladu s 
ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, otevřené řízení,

2. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací 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

Jan Jüttner Komise ROZ, předseda Ladislav Mlčák Komise ROZ, člen

PhDr. Marcel Kašík Komise ROZ, člen Ing. Jaroslav Čermák Komise ROZ, člen

Martin Zdráhal Komise ROZ, člen Radek Pospíšilík Komise ROZ, člen

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek 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

Ing. Jiří Lajtoch St. Město Přerov
primátor

Mgr. Přemysl Dvorský, 
PhD.

St. Město Přerov
člen RM

Čestmír Hlavinka St. Město Přerov
Člen RM

Michal Zácha, DiS St. Město Přerov
náměstek primátora 

Mgr. Dušan Hluzín St. Město Přerov
náměstek primátora

Ing. Tomáš Dostal St. Město Přerov
člen RM

Mgr. Miroslav Fryštacký ZŠ Svisle, ředitel PhDr. Zdeňka Taberyová ZŠ Svisle, statutární 
zástupkyně ředitele

Ing. Josef Brejcha RotaGroup s.r.o.
projektant

Ing. Yvona Kovaříková RotaGroup s.r.o.
projektant

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

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

2917/80/7/2013 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu 
– dodatečné stavební práce – úprava stávajících hromosvodů, demolice 
a likvidace betonového potěru " – schválení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění 
energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu – dodatečné stavební práce – úprava stávajících 
hromosvodů, demolice a likvidace betonového potěru“ dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj.
zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek § 
23 odst. 7 a) zákona.

3. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, ve spolupráci s Oddělením investic a 
technické správy Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby neprodleně zahájil,           
v souladu s § 34, odst. 5, písm. b) toto jednací řízení bez uveřejnění a jeho výsledek předložil 
Radě Města Přerova ke schválení na její nejbližší pravidelnou schůzi.
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2918/80/7/2013 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje , v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Kompostárna Přerov – Žeravice“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky

2. ukládá společnosti Allo Tender s.r.o., se sídlem Na Dvorcích 1989/14, Praha 4, PSČ 140 00, 
IČ: 24658031 v souladu s Mandátní smlouvou č. SML/0530/2013, uveřejnit toto předběžné 
oznámení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů

3. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2919/80/7/2013 Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0788/2013 
ze dne 8. 8. 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek dodavatele PSS Přerovská stavební a.s. na prodloužení termínu 
dokončení stavby na zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek.

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0788/2013 ze dne 8. 8. 2013,       
na zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu; za předpokladu, že změna termínu bude 
odsouhlasena poskytovatelem dotace.

2920/80/7/2013 Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0767/2013 
ze dne 17.7. 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na změnu rozsahu předmětu plnění 
(méněpráce) při realizaci stavebních prací na zajištění energetických úspor objektů ZŠ Svisle.

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0767/2013 ze dne 17.7. 2013,      
na zajištění energetických úspor objektů ZŠ Svisle.

2921/80/7/2013 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu" - schválení odůvodnění veřejné 
zakázky, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace včetně 
obchodních podmínek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Lávka U Tenisu“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle příloh č. 1 a 2.

2. 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.
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3. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci vč. 
obchodních podmínek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Lávka U Tenisu“ dle 
příloh č. 3-6.

2922/80/7/2013 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ -  vyhlášení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednací řízení s uveřejněním (dále 
jen „JŘSU“)

2. schvaluje výzvu k jednání, zadávací dokumentaci, obchodní podmínky dle přílohy č. 1 až 3

3. schvaluje vyjednávací tým ve složení: Ing. Jiří Lajtoch – primátor, Ing. Jiří Bakalík – tajemník 
magistrátu, Bc. Václav Zatloukal – člen RM, Bc. Kamil Václavík – pracovník oddělení ICT, 
Ing. Lukáš Pálka – pracovník oddělení ICT

2923/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem/úplatný převod nemovité  
věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 99        
v k.ú. Penčice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 99, lesní pozemek, o 
výměře cca 300 m2 v k.ú. Penčice

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 99, lesní 
pozemek, o výměře cca 300 m2 v k.ú. Penčice

2924/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676        
v  k.ú. Přerov .

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 
6676, zahrada, o výměře cca 215 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
6676, zahrada, o výměře 1117 m2, v k.ú. Přerov.

2925/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  - části pozemku  p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice 
u Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 418/1, orná půda, o výměře 250 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.
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2926/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor v 
objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov. (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku:

-  části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 31, o výměře       
41 m2,

- části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 47, o výměře    
17,9 m2,

-  části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 34, o výměře 
18 m2,

-  části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 8, o výměře
56,4 m2.

2927/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

Rada města Přerova po projednání:

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

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
30.8.2012, na část nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 46) o výměře 
129,06 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Petrou Šístkovou, 
místem podnikání Přerov I – Město, U výstaviště 523/1, IČ 01283839, jako nájemcem, ke dni 
31.12.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2928/80/8/2013 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – bezúplatný převod objektu k bydlení č. p. 2200, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, postaveného na pozemku p.č. 1146/1, včetně příslušenství a pozemků p.č. 1145 
(ostatní plocha – zeleň) o výměře 1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 
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m2, p.č. 1146/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o 
výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha) o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov.

2929/80/8/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně                                                                                                                            

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 265, ostatní plocha, o výměře 738 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů L.a M.B. za kupní cenu 110.700,- Kč, t.j. 150,- Kč/m2 - cena v 
místě a čase obvyklá.

2930/80/8/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, v k.ú.  Vinary u  Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 367/3, zahrada, o 
výměře 209 m2, v k.ú. Vinary u Přerova, včetně oplocení, do vlastnictví SMP Net, s.r.o. se sídlem 
Hornopolní 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961,  za cenu v čase a místě obvyklou  
107.000,- Kč,  tj. 511,96 Kč/m2. Náklady spojené  s  vyhotovením znaleckého  posudku a  správní  
poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2931/80/8/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zpracovat 
oponentní znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé u pozemků p.č. 4600/1, p.č. 
4600/2 a p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov.

2932/80/8/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85, ost. plocha, v k.ú.  Přerov, 
GP č. 5429-101/2011 označené jako pozemky p.č. 5307/593 o výměře 6 m2, p.č. 5307/594       
o výměře 6 m2, p.č. 5307/595 o výměře 5 m2, p.č. 5307/596 o výměře 5 m2, p.č. 5307/597        
o výměře 5 m2, p.č. 5307/598 o výměře 5 m2, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle 
jejich níže uvedeného spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 989, 990, a 
pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I – Město, cenu v čase a 
místě obvyklou  53.740,- Kč, tj. 1.679,375 Kč/m2. Kupní cenu a náklady spojené                     
s vyhotovením znaleckého  posudku uhradí Stavební bytové družstvo  za všechny 
spoluvlastníky domu č.p. 989, 990. Správní  poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí 
uhradí jednotliví kupující.

          Č.jed.    způsob využití                                                     vlast. podíl
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          989/3      byt                                                                         739/19814
    
          989/6      byt                                                                         532/19814

          990/12    byt                                                                           266/9907
    
          989/13    byt                                                                         739/19814

          989/12    byt                                                                           266/9907

          990/1      byt                                                                           312/9907

          ostatní    byty      Stavební bytové družstvo Přerov,            8058/9907
                                      Kratochvílova 41, Přerov I-Město

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5307/85,ost. 
plocha, o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerovem  jako vlastníkem 
pozemku  a prodávajícím  a uživateli  a kupujícími  ve výši jejich  spoluvlastnických  podílů 
na společných částech domu č.p. 989, 990, a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného 
k části obce Přerov I – Město, za období od nabytí vlastnictví částí domu č.p. 989, 990, a 
pozemku  p.č. 5304/41, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov do data nabytí právní moci vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí – kupní smlouvy na část pozemku p.č. 5307/85         
v k.ú. Přerov, a to následovně:

G.Z., vlastnické právo od 7.5.2010, vlastnický podíl 739/19814. Úhrada za užívání bude činit za 
výměru 12 m2 celkem 11,20 Kč/rok.

K.H., vlastnické právo od 9.4.2010, vlastnický podíl 266/9907. Úhrada za užívání bude činit  za 
výměru 12 m2 celkem 8,00 Kč/rok.

SJM Ing. G.P.a G.J., vlastnické právo od 30.8.2011, vlastnický podíl 312/9907. Úhrada za užívání 
bude činit  za výměru 12 m2 celkem 9,50 Kč/rok.

U.V., vlastnické právo od 31.3.2010, vlastnický podíl 739/19814. Úhrada za užívání bude činit za 
výměru 12 m2 celkem 11,20 Kč/rok.

K.K., vlastnické právo od 20.12.2010, vlastnický podíl 266/9907. Úhrada za užívání bude činit za 
výměru 12 m2 celkem 8,00 Kč/rok.

M.O., vlastnické právo od 8.9.2008, vlastnický podíl 532/19814. Úrada za užívání bude činit za 
výměru 12 m2 celkem 8,00 Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

3. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5307/85, ost. 
plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerovem, jako vlastníkem 
pozemku  a prodávajícím  a  Stavebním bytovým družstvem, Kratochvílova 41, Přerov, jako 
uživatelem a kupujícím  ve výši jeho spoluvlastnického  podílu na společných částech domu 
č.p. 989, 990,  a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I –
Město, za období od 24.5.1991, kdy město Přerov nabylo na základě zák. č. 172/1991 Sb. 
vlastnictví pozemku p.č. 5307/85 v k.ú. Přerov, do data nabytí právní moci vkladu 
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vlastnického práva do katastru nemovitostí – kupní smlouvy na část pozemku p.č. 5307/85 v 
k.ú. Přerov. Úhrada za užívání bude činit za výměru 12 m2 celkem 244,- Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2014

2933/80/8/2013 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 829/20/3/2013 Zastupitelstva 
města Přerova  ze dne 21.10.2013, kterým schválilo úplatný převod  nemovitých věcí z 
vlastnictví 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,  do vlastnictví S.M.,  za cenu v čase a místě obvyklou  56 820,-Kč,  tj. 979,65 Kč/m2.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí z 
vlastnictví 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,  do vlastnictví společnosti  H R U Š K A , spol. s.r.o, Na Hrázi  3228/2 Martinov, 
Ostrava,  za cenu v čase a místě obvyklou  56 820,-Kč,  tj. 979,65 Kč/m2.

2934/80/8/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení  č. 2709/74/6/2013, kterým podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví 
Ing. J.L. a Ing. M.L. za kupní cenu ve výši:

dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá   68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 a to za 
podmínky finančního krytí

2935/80/8/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky 
nad Bečvou.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit část  svého 
usnesení č. 411/11/3/2012 tak, že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 5101/17, ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5102/7, ostatní plocha,  
ostatní komunikace vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za 
následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům cyklostezky a 
veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem a současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti 
nepronajme a  nepřevede  třetí osobě, nevloží do obchodní společnosti  vše po dobu  15 let od účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodly se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši:

a)  v případě, že  statutární město Přerov převede  uvedené nemovitosti  nebo jejich část třetí osobě, 
nebo jej vloží do obchodní společnosti  ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti  měli ke dni 
právních účinků do katastru nemovitosti, nejméně však ceny, kterou nabyvatel převodem získal.
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti  využívat ve veřejném zájmu a bude jej 
užívat ke komerčním účelům či jiným  výdělečným účelům, nebo jej pronajímat, zaplatí  smluvní 
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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. Budou-li zjištěním sankce spojeny s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady, uhradí  nabyvatel i tyto náklady do 15 ti dnů, kdy bude  písemě 
vyzván..

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. 15 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              
2 000,- Kč.

2936/80/8/2013 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu o narovnání navrženou Mgr. 
Markem Vlkem jako insolvenčním správcem úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, která měla být uzavřena 
mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem úpadce společností OPERA Bohemia 
s.r.o. a statutárním městem Přerov a jejímž obsahem měl být úplatný převod objektu k bydlení 
č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku 
p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu k bydlení 
č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 
799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu k bydlení č.p. 
745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 800 
a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744
(Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a 
pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743
(Škodova 19), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a 
pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742
(Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a 
pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737
(Škodova 15), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a 
pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 
5.545.210,- Kč. Součástí dohody měl být závazek statutárního města Přerova, že po provedení 
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vkladu vlastnického práva statutárního města Přerova na základě dohody o narovnání do 
katastru nemovitostí vezme v plném rozsahu zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. 
Marku Vlkovi na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA 
Bohemia s.r.o., kterou statutární město Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě dne 
12.6.2013, a to s návrhem na zastavení soudního řízení a s návrhem, aby žádnému z účastníků 
nebyla přiznána náhrada nákladů řízení.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyslovit nesouhlas s návrhem Mgr. Marka 
Vlka jako insolvenčního správce úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se 
sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, ze dne 30.9.2013 na způsob řešení 
incidenčního sporu mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem úpadce 
společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov týkajícím se zahrnutí objektu 
k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu 
k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu 
k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu 
k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu 
k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu 
k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu 
k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, 
pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 
2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 
a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, do 
majetkové podstaty úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., který je blíže uveden v 
důvodové zprávě a jehož podstatou je převod výše uvedených nemovitostí z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 3. osoby, která by byla vybrána na základě 
transparentního výběrového řízení.

2937/80/8/2013 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 426/3 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem), Predmostenzis, os., se sídlem Přerov-Předmostí, Žernava 147e,           
IČ: 66743885 (jako nájemcem) a panem M.Ť. (jako nájemcem a 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 30 let. Roční nájemné bude činit  412,- Kč. Účelem nájmu je 
zřízení experimentálního vinohradu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

2938/80/8/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a J.V., jako nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č. 
5297/33, zast. plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov pod stavbou garáže. Nájemní smlouva 
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bude uzavřena na dobu určitou  a to  do doby převodu pozemku do vlastnictví manželů V. Nájemné 
bude činit 200,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2/rok. Ujednáním nájemní smlouvy bude závazek nájemce 
uhradit bezesmluvní užívání daného pozemku  ve výši  3 051,-  Kč za období od 1.9.1998 do 
30.11.2013. Účelem nájmu je užívání pozemku pod stavbou garáže.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

2939/80/8/2013 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).

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor 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 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Yvonou Krcánkovou, místem podnikání Přerov I – Město, Dvořákova 2606/49, IČ 
40291553, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 36.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. cca 564,-
Kč/m2/rok (dle návrhu zájemce). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru jako nehtové studio. Náklady na spotřebované energie 
budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2940/80/8/2013 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)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část 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 celkové výměře 69,12 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
Jaroslavem Čevelou, místem podnikání Přerov I - Město, Kabelíkova 93/11, IČ 43545556, 
jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 76.664,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2/rok u hlavních místností o 
výměře 34,23 m2 a 1.020,-Kč/m2/rok u vedlejších místností o výměře 34,89 m2.  Účelem 
nájmu bude využití prostoru jako prodejna vodoinstalčních materiálů. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část 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 celkové výměře 41,79 m2 mezi statutárním městem Přreov, jako pronajímatelem a 
společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Dluhonská 1350/43,                
IČ 26862999, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce.  Výše nájemného bude činit 47.135,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2/rok u 
hlavních místností o výměře 25,05 m2 a 1.020,-Kč/m2/rok u vedlejších místností o výměře 
16,74 m2. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna papírnictví, kopírování, výroba 
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razítek, reprografické služby a prodej a výroba reklamních předmětů. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část 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 celkové výměře 190,57 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
společností Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Havlíčkova 1113/47,                   
IČ 28647998, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 221.057,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2/rok u 
hlavních místností o výměře 148,20 m2 a 1.020,-Kč/m2/rok u vedlejších místností o výměře 
42,37 m2. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna dětského zboží. Náklady na 
spotřebované energie jsou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2941/80/8/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský 
dům, Kratochvílova 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě  o započtení ze dne 
10.3.2009  uzavřené na základě čl. III odst. 7 nájemní smlouvy ze dne 7.6.2005 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem Radslavice 315,               
IČ 62360540, jako nájemcem, kterou byly prokazatelně vynaložené náklady na provedení stavebních 
úprav započteny na úhradu nájemného. 
Dodatek č. 1 bude upravovat čl. II odst. 3, jehož nové znění je:
„Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s takto provedeným započtením pohledávek a že 
pohledávky vzniklé z titulu prokazatelně vynaložených nákladů na provedení stavebních úprav podle 
čl. V odst. 1 a 2 nájemní smlouvy jsou zcela vyrovnány. Pokud bude nájemní smlouva ukončena před 
1.3.2014, uhradí pronajímatel nájemci část prokazatelně vynaložených nákladů, která nemohla být 
započtena dle odst.2, a to do 30 dnů od ukončení nájemní smlouvy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2014

2942/80/8/2013 Nájem nemovité věci a zřízení věcného břemene statutárním městem 
Přerov - část pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 682/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Penčičky za účelem 
provedení stavby "Rekonstrukce chodníku ulice Tršická, Přerov - Penčice (k odbočce ke koupališti)". 
Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 60609460 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem ), na dobu určitou -
od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data předávacího protokolu o skutečném provedení 
stavby, maximálně však na dobu 1 rok. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 
jednorázově na základě  daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu, se splatností 21 dnů.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.12.2013

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
umístění a provozování stavby "Rekonstrukce chodníku ulice Tršická, Přerov - Penčice (k odbočce ke 
koupališti)" a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět přístup chodců a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování čištění, údržby a oprav, včetně případné rekonstrukce a odstranění stavby "Rekonstrukce 
chodníku ulice Tršická, Přerov - Penčice (k odbočce ke koupališti)" k tíži části pozemku p.č. 682/1 v 
k.ú. Penčičky, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 60609460. 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. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým 
krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako budoucím povinným z 
věcného břemene) a statutárním městem Přerova (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena 12 měsíců ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu stavby "Rekonstrukce chodníku ulice Tršická, Přerov-Penčice (k odbočce ke 
koupališti)", kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene  návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, geometrický plán potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených  pozemcích 
včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za 
zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

2943/80/8/2013 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 25 v k.ú.Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 25, 
ost.pl. - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 180 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a Církevní mateřskou školou v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, 
Palackého 2833/17a, IČ 71341170, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou,        
do 31.8.2034, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití části pozemku jako hřiště a 
zázemí pro Církevní mateřskou školu.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2944/80/8/2013 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, 
příslušném k části obce Přerov VIII –Henčlov, na pozemku p.č. 165,     
v k.ú. Henčlov (Zakladatelů 9)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
27.2.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.7.2010,  na část nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 69, příslušném k části obce Přerov VIII – Henčlov, na pozemku p.č. 165, v k.ú. 
Henčlov,  Zakladatelů 9 - bývalá MŠ,  o celkové výměře 48,3 m2 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a B.G., jako vypůjčitelem.
Dodatkem č. 2 se upravuje předmět výpůjčky a výše nákladů za spotřebované energie. 
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1. Původní předmět výpůjčky  - část nebytových prostor o celkové výměře 48,3 m2 se upraví nově na 
část nebytových prostor o celkové výměře 37,20  m2. 

2. Původní náklady za spotřebované energie ve výši 7.000,-Kč/rok včetně DPH (el.energie          
2.150,-Kč/rok, vodné a stočné 1.250,-Kč/rok, teplo 3.600,-Kč/rok) se upraví na  náklady za 
spotřebované energie ve výši  6.950,50Kč/rok bez DPH (el.energie 1.800,-Kč/rok, vodné a stočné 
1.050,-Kč/rok, teplo 3.100,-Kč/rok). Paušální částky budou navýšeny o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2013

2945/80/8/2013 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 
předměty uvedené v příloze umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem.  Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2014 do 31.12.2014. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí přerovského zámku.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2946/80/8/2013 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

Rada města Přerova po projednání neschvaluje dohodu o narovnání, kterou by byly vypořádány 
závazky plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I 
- Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, které 
byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební 
a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitostí, objektu bydlení č.p. 2435, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemku p.č. 
4167/3 a pozemku p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, příslušného k části obce 
Přerov I -Město, na pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45), a pozemku p.č. 4167/5 a pozemku p.č. 
4167/4 vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu 
městu Přerov částku 100.000,--Kč (viz.příloha č. 1).

2947/80/8/2013 Udělení plné moci. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje plnou moc pro firmu Rušar mosty s.r.o. se sídlem 
Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ   293 62 393 , k zastupování statutárního města Přerov, se sídlem 
Přerov, Přerov I- Město, Bratrská 709/34, 750 00, IČ : 00301825 (dále jako zmocnitel) při obstarání 
vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Lávka ůpro pěší 
u Cizinecké policie v Přerově, ulice Na Hrázi“ a jednání s příslušnými správními orgány.

2948/80/8/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
smluvní podmínky
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit
podmínky směny pozemků p.č. 62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o výměře 892 
m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, o výměře 
327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova 
za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, 
pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře 30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 
1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 
jako pozemek p.č. 62/22, ost. plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 
m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 
Jiřího Fialy, trvale bytem  Přerov I-Město, Malá Trávnická 2175/5, IČ 11558903, která byla schválena 
na 18. jednání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013 dle návrhu JUDr. Židlíka, a to –
„ujednáním  smlouvy bude závazek p.Fialy a to ve znění – Jiří Fiala se zavazuje zajistit, aby ve 
sportovním areálu v Kozlovicích, a to na pozemcích p.č. 62/7, 622/6, 622/7, 622/2, 62/4, 622/5, 62/5, 
622/27 a 622/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova a ve či na stavbách na nich umístěných, nedocházelo v čase 
od 22.00h do 6.00h k hudební produkci, tedy k produkci živé či reprodukované hudby, včetně hudby 
či hlasových projevů elektronicky zesilovaných. V případě, že Jiří Fiala tento svůj závazek poruší, 
zavazuje se uhradit statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den, ve 
kterém k porušení závazku dojde.
Ve vztahu k tomuto závazku Jiří Fiala nese odpovědnost za provoz sportovního areálu v Kozlovicích, 
včetně případů pořádání akcí třetích osob a subjektů v tomto areálu. Smluvní strany se dohodly, že Jiří 
Fiala zajistí splnění tohoto závazku také u třetích osob, jež budou sportovní areál v Kozlovicích užívat. 
V případě, že se porušení tohoto závazku dopustí třetí osoba, nese Jiří Fiala odpovědnost, jako by se 
porušení závazku dopustil sám.
Smluvní strany se dohodly na časovém omezení tohoto závazku, kdy Jiří Fiala je tímto závazkem 
vázán pouze po dobu, kdy bude vlastníkem sportovního areálu v Kozlovicích nebo některého z výše 
vyjmenovaných pozemků.“

2949/80/8/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového 
řízení tzv. obálkové metody, uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky a smlouvy o výpůjčce dané bytové jednotky

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 906/20/3/2013 ze dne 
21.10.2013.

2. 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 41 139,50 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 55 556,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření  smlouvy o postoupení 
pohledávky  za panem L.M. ve výši 41 139,50 Kč, s příslušenství,  mezi statutárním městem 
Přerov a  panem a paní I.K. a J.K., za úplatu 55 556,- Kč.
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4. mění usnesení č. 2896/78/6/2013 přijaté na 78. schůzi Rady města ze dne 23.10.2013 a to tak, 
že nově zní: „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 do 31. 1. 2014. 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.

2950/80/8/2013 Bezúplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova ze skladu u Výstaviště

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 1) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana L.M.

2. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy  2) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví paní L.Š.

3. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 3) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana J.H.

4. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy  4) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana R.Z.

5. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 5) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana L.V.

6. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 6) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana J.B.

7. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 7) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana P.V., zemřelého dne 20.8.2010.

8. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 8) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana V.M. zemřelého dne 24.9.2009.

2951/80/9/2013 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2013/2014 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Školy v přírodě“ - Projekt realizace 
zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve 
školním roce 2013/2014, včetně podmínek financování tohoto projektu. 

Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části nákladů škol v 
přírodě – zotavovacích pobytů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 
2013/2014 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve výši dávky pomoci v hmotné nouzi -
mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném případě. Uvedené předfinancování části 
nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 150.000,- Kč.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

2952/80/9/2013 Záměr zřízení nové třídy mateřské školy ve školním roce 2014/2015 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru sociálních věcí a školství vyhodnotit zápis dětí       
do mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 2014/2015 a  informovat 
Radu města Přerova o jeho výsledku s návrhy řešení v případě nedostatečné kapacity mateřských škol.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2014

2953/80/9/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – příspěvkové organizaci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 
2002 mezi Městem Přerov a subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov z hospodaření 
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2954/80/9/2013 Vyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní škole 
J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
– příspěvkové organizaci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 5 
ke zřizovací listině a dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, 
přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem znění dodatků je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti a vyjmutí budov a pozemků náležejících k objektu Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění 
dodatků tvoří přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2955/80/9/2013 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem  
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 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: 30.11.2013

2956/80/9/2013 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2013 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rámci rozvojových programů 
vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2013, z 
prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2013 a z fondu odměn příspěvkové 
organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2957/80/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území města Přerova, Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2013 o 
školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova. Text 
Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2013 je přílohou důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o ukončení dohody o 
vytvoření společného školského obvodu základní školy uzavřenou  mezi statutárním městem 
Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 00301914, se sídlem Rokytnice č.p. 143, k 31. 12. 2013.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o ukončení dohody o 
vytvoření společného školského obvodu základní školy uzavřenou mezi statutárním městem 
Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 00636533, se sídlem Radvanice č.p. 46, k 31. 12. 2013.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o ukončení dohody o 
vytvoření společného školského obvodu základní školy uzavřenou mezi statutárním městem 
Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, se sídlem Domaželice č.p. 123, k 31. 12. 2013.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky mezi 
statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 00301914, se sídlem Rokytnice č.p. 143, 
k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je,  že žáci s trvalým pobytem v obci Rokytnice patří 
do školského obvodu Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky mezi 
statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 00636533, se sídlem Radvanice č.p. 46, k 
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01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Radvanice patří do 
školského obvodu Základní školy Přerov, U tenisu 4 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky mezi 
statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, se sídlem Domaželice č.p. 
123, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Domaželice 
patří do školského obvodu Základní školy Přerov, Želatovská 8 a Základní školy Přerov, U 
tenisu 4.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2958/80/10/2013 Změna úhrady za dovoz obědu pro osoby žijící ve společné domácnosti 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu úhrady za službu poskytovanou Sociálními 
službami města Přerova, p.o., Kabelíkova 3217/14a, Přerov, a to za dovoz obědu, kdy v případě 
současného odebrání obědu více osobami žijícími ve společné domácnosti bude výše úhrady za dovoz 
jednoho obědu činit 50 % částky stanovené platným sazebníkem.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 1.1.2014

2959/80/10/2013 Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace 
pracovní skupiny

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace z jednání Pracovní 
skupiny pro navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově a doporučit Radě města Přerova:  

a) zabývat se navýšením kapacity domova pro seniory formou dostavby pavilonu G stávajícího 
domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a,

b) zabývat se  možností  využití  objektu  administrativy  č. p. 1117,  příslušném  k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p. č.  2294/2 v k. ú. Přerov (Chemoprojekt), pro využití v sociální oblasti, 
případně dalšímu využití příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 819/18/8/2013 ze dne 17. 6. 
2013 - záměr statutárního města Přerova – využití objektu administrativy č. p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č.  2294/2 v k. ú. Přerov 
(Chemoprojekt), pro domov pro seniory a uložení úkolu Radě města Přerova vyhlásit 
výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

2960/80/10/2013 Městské jesle v Přerově

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí informace ve věci transformace jeslí

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 ve znění dle předlohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2961/80/10/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (3+2), o ploše 70,71 m², v domě č. p. 517, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi I. a M.H., za nájemné ve výši 3 
432,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+2), o ploše 63,97 m², v domě č. p. 1605, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 918, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem M.P., za nájemné ve výši 2 794,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou je převzetí bytu nájemcem 
ve stavu, v jakém se nachází.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+2), o ploše 67,59 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. 3), s panem R.A., za nájemné ve výši 3 281,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou je převzetí bytu 
nájemcem ve stavu, v jakém se nachází.

4. ruší usnesení č. 2831/76/8/2013 ze dne 2.10.2013, bod 6 (p. B.).

5. 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. 5), 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. 5, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. ruší usnesení č. 2881/78/8/2013ze dne 17. 10. 2013, bod 1 (p. T.).

7. 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. 7) s paní M.T., za nájemné ve výši 880 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
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přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. ruší usnesení č. 2881/78/8/2013 ze dne 17. 10. 2013, bod 2 (p. D.).

9. 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. 9) 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. 9, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 44, (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. 10) s paní A.V., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 29, (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. 11) s panem F.P., za nájemné ve výši 1 853 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem A.N.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní Z.Z.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní J.P.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu s panem S.S.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení 
zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob, bezbariérovému bytu č. 2        
v Přerově, Škodova 33, s panem M.H.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, U Tenisu 8, s panem H.G.

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

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

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Husova 15, s paní 
M.P.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013
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2962/80/11/2013 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov 
pro období 2014 – 2018

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Aktualizaci 
Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 v rozsahu přílohy 
důvodové zprávy.

2963/80/11/2013 Informace managera prevence kriminality statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace managera prevence kriminality,

2. pověřuje managera prevence kriminality sestavením pracovní skupiny a následnému 
vytvořením Strategie prevence kriminality města Přerova na léta 2014-2016.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI, Ing. J. BAKALÍK

Termín: prosinec 2013

2964/80/11/2013 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2014 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby stanovilo ve 
smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2014 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených               
v důvodové zprávě.

2965/80/11/2013 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

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

2966/80/11/2013 Dohoda o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na Produkty 
Microsoft

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek na Produkty Microsoft mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, 
Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako centrálním zadavatelem a statutárním městem 
Přerovem jako zadavatelem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2967/80/11/2013 Darovací smlouva č. MV-98628-1/KAP-2013 s Ministerstvem vnitra

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy č. MV-98628-1/KAP-2013 s 
Ministerstvem vnitra jako dárcem, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 00007064, zastoupena 
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Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních 
technologií, a statutárním městem Přerovem jako obdarovaným.
Darovací smlouvou přechází majetek specifikovaný v příloze č.1 této smlouvy do výlučného 
vlastnictví statutárního města Přerova. Souhrnná hodnota daru činí 1.014.480,22 Kč.

2968/80/11/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prodloužení 
termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou 
Malej Panwi, a to do 30.04.2014 a uzavření dodatku smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a 
Hranickou rozvojovou agenturou z.s.

2969/80/11/2013 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2013 - Nadační fond Přerov - Cuijk

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 23.01.2013 mezi statutárním městem 
Přerovem jako předávajícím a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 71/2, jako příjemcem.
Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na 
financování nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich 
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se z článku IV odst. 2 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

2970/80/11/2013 Poskytnutí daru - ceny ve fotosoutěži „Po stopách Žerotínů“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru jako cenu za 1. místo ve fotosoutěži "Po stopách Žerotínů" a 
uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním městem Přerovem a Terezou 
Brouškovou,(dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 (T2110) 7", 8 GB, WF, BT, 3G, GPS, 
Android 4.1 - černý v ceně  7.049,-- Kč),

2. schvaluje poskytnutí daru jako cenu za 2. místo ve fotosoutěži "Po stopách Žerotínů" a 
uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním městem Přerovem a Jaroslavem 
Jančíkem, (fotoaparát Olympus SP-820UZ, černý a paměťová karta Kingston SDHC 4GB 
Class4 v ceně  4.990,-- Kč),

3. schvaluje poskytnutí daru jako cenu za 3. místo ve fotosoutěži "Po stopách Žerotínů" a 
uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním městem Přerovem a Ivanou 
Matějkovou, (mobilní telefon Samsung Galaxy Trend S7560, černý, v ceně  3.890,-- Kč).

2971/80/11/2013 Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - koncert
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy při příležitosti 
konání novoročního koncertu významného českého houslisty Pavla Šporcla Moje houslové legendy, 
ve výši 15.000,-- Kč, navýšené o platnou sazbu DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako 
zajišťovatelem reklamy) a subjektem Meopta – optika, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Kabelíkova 2682/1, PSČ 750 02, IČ: 47677023 (jako objednatelem reklamy).

2972/80/11/2013 Petice obsahující žádost občanů o rekonstrukci vozovky a chodníku a 
zjednosměrnění ul. Dvořákova v okolí domů č.o. 25-37 v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici obsahující žádost občanů o rekonstrukci vozovky a chodníku a 
zjednosměrnění ul. Dvořákova v okolí domů č.o. 25-37 v Přerově,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

2973/80/11/2013 Petice obsahující žádost členů Sokola Přerov za obnovení zastávky       
u Sokolovny

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici obsahující žádost členů Sokola Přerov za obnovení zastávky u 
Sokolovny,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

2974/80/11/2013 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících, v platném znění

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, mezi statutárním městem Přerovem a 
společností Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, 750 
02 Přerov, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je závazek výše jmenované 
společnosti zajistit provozování městské autobusové dopravy v Přerově v období od 1.12.2013 do 
31.3.2014 s možností prodloužení do 1 roku, tzn. do 30.11.2014, dle současně platných jízdních řádů.

V Přerově dne 13. 11. 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                        Ing. Michal Špalek
primátor města Přerova                                                   člen Rady města Přerova


