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ZÁPIS

z 82. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

6. Majetkoprávní záležitosti Zácha, DiS.

7. Školské  záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch 

B. Členové Rady města:

Mgr. Josef Kulíšek, p. Michal Zácha, Mgr. Dušan Hluzín, p. Čestmír Hlavinka, Bc. Václav Zatloukal, 
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Michal Špalek

C.  Omluveni: Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Ing. Tomáš Dostal
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík – tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí

E.  Hosté: dle přiložené prezenčních listin

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 82. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 11. prosince 2013 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města. Z jednání Rady města byli 
omluveni Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková a Ing. Tomáš Dostal, Rada města byla schopna se 
právoplatně usnášet. 

Hlasování o upraveném programu:     9 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze Rady města byl navržen Mgr. Dušan Hluzín. 

Hlasování o ověřovateli:   9 pro

2984/82/1/2013 Program 82. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 82. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2013,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze Rady města 
Přerova.
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

2985/82/2/2013 Změny v personálním obsazení komisí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje s účinností k 1. 1. 2014 členem Komise životního prostředí pana Josefa Chytila,

2. odvolává s účinností k 31. 12. 213 z funkce člena  Komise pro hospodaření s byty, pro 
sociální a zdravotní záležitosti pana Zdeňka Machalu,

3. jmenuje s účinností k 1. 1. 2014 do funkce člena  Komise pro hospodaření s byty, pro sociální 
a zdravotní záležitosti paní Renatu Ciprichovou.

Hlasování: 9 pro

2986/82/2/2013 Informace z jednání redakční rady Přerovských listů 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí usnesení redakční rady Přerovských listů ze dne 4. 
12. 2013: "Redakční rada Přerovských listů odmítá vyjádření Heleny Netopilové, že v Přerovských 
listech existuje cenzura. Toto vyjádření se nezakládá na pravdě."

Hlasování: 9 pro

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková.

2987/82/3/2013 Rozpočtové opatření č. 18

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

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

Hlasování: 9 pro

2988/82/3/2013 Rozpočtové opatření č. 18 - dodatek
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Hlasování: 9 pro

2989/82/3/2013 Smlouva o přezkoumání hospodaření

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za rok 2013 mezi Statutárním městem Přerov a firmou AUDIT TEAM, s.r.o., 
Jeremenkova 40b, 779 00  Olomouc, IČ 29453411. Cena za uvedené služby činí 78.650,-- Kč. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2014.

Hlasování: 9 pro

2990/82/3/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a paní J.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za paní 
J.S. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z 
prodlení k datu 10.02.2014 v celkové částce 24 594,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co 
do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a paní J.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za paní
J.S. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z 
prodlení k datu 10.02.2014 v celkové částce 24 594,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co 
do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Hlasování o variantě I., kterou doporučili předkladatelé: 8 pro, 1 se zdržel

2991/82/3/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a S.P. jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za S.P. na 
nájemném z bytu č. 4 v objektu k bydlení č.p. 2148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1153 v k.ú. a obci Přerov (Denisova 6), zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a 
dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09. 12. 2013 v celkové částce 10 987,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách se lhůtou splatnosti 22 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je 
uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši,

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a S.P., jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za S.P. na 
nájemném z bytu č. 4 v objektu k bydlení č.p. 2148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1153 v k.ú. a obci Přerov (Denisova 6), zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a 
dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09. 12. 2013 v celkové částce 10 987,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách se lhůtou splatnosti 22 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je 
uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Hlasování o variantě I., kterou doporučili předkladatelé: 8 pro, 1 proti

2992/82/3/2013 Upuštění od vymáhání pohledávky a její odpis 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky a odpis pohledávky 
statutárního města Přerova ve výši 5.033,36 Kč z důvodu nedobytnosti, za panem Michalem Horkým, 
IČ: 74691333, s místem podnikání Hornická 971, 592 31  Nové Město na Moravě. Pohledávku tvoří 
do výše 1.508,- Kč neuhrazená faktura za svoz odpadu vystavená dne 7.5.2008 příspěvkovou 
organizací Technické služby města Přerova, kdy tato pohledávka přešla ke dni 1.7.2008 z důvodu 
zrušení p.o. na zřizovatele statutární město Přerov, do výše 2.830,- Kč tvoří pohledávku náklady 
soudního řízení a částka 695,36 Kč tvoří příslušenství pohledávky odpovídající zákonným úrokům z 
prodlení.

Hlasování: 9 pro

Stav finančních prostředků ke dni 06.12.2013

Celkem finančních prostředků                                     226.305.175,03 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy

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

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

 depozitní účet – Sberbank CZ, a. s.           10.000.000,00 Kč – úrok 0,70 % p. a.

 vkladový účet u J&T Bank                        10.000.000,00 Kč – úrok 1,50 % p. a.

K dispozici na účtech 06.12.2013                                 151.303.675,03 Kč   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 06.12.2013                                            83.741.679,11 Kč
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Z jednání odešla p. Sedláčková a byli přizváni vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. 
Pavel Gala a architektka města Ing.arch.Klára Koryčanová.

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

2993/82/4/2013 Architektonicko-urbanistická soutěž "Terénní prezentace 
archeologických nálezů v Přerově "

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s vyhlášením architektonicko-urbanistické soutěže "Terénní prezentace
archeologických nálezů v Přerově"

2. schvaluje složení soutěžní poroty, dle důvodové zprávy

V diskusi primátor Ing. Lajtoch navrhl do soutěžní poroty za „Závislé“ členku Rady města Mgr. Šárku 
Krákorovou Pajůrkovou místo PhDr. Jiřího Lapáčka, který byl navržen jako druhý náhradník soutěžní 
poroty za „Závislé“ viz příloha předlohy.

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel, 1 proti

2994/82/4/2013 Projekt Revitalizace parku Michalov - podání žádosti o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o připravovaných realizacích na údržbu zeleně v parku Michalov,

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje, ve spolupráci s Odborem správy majetku a 
komunálních služeb připravit a podat žádost o dotaci na projekt "Revitalizace parku Michalov 
v Přerově" v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí na poskytování dotací     
z národního programu "Zeleň do měst a jejich okolí".

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

2995/82/4/2013 Uzavření  Dodatku č. 182/2013/2 ke Smlouvě  o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 182/2013/2 ke Smlouvě                   
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013, 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508,    
na projekt "Cyklostezka  Želatovská“ dle přílohy.
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Hlasování: 9 pro

Z jednání Rady města odešli Ing. Gala a Ing.arch. Koryčanová.

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola a ze spol. 
Unitender, s.r.o. Mgr. Stanislav Sochor – právní specialista a Ing. Jiří Kiml – odborný garant 
zadávacího řízení.

2996/82/5/2013 „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ – schválení 
vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“, která byla 
předložena od společnosti Dopravní a logistická společnost s.r.o., Přerov, U Žebračky 
3042/18a, PSČ 750 02, IČ: 283 60 311,

2. schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností Dopravní a 
logistická společnost s.r.o., Přerov, U Žebračky 3042/18a, PSČ 750 02, IČ: 283 60 311, jako 
dopravcem, na veřejnou zakázku „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“.

Nabídková cena zakázky činí 136 781 455,- Kč bez DPH,, tj. cena kompenzace, která by měla být 
uhrazena ze strany města. Skutečně uhrazená cena je stanovena rozdílem mezi cenou dopravního 
výkonu a skutečně dosažených tržeb za příslušné období, tak jak je upraveno ve smlouvě.  

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

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešli Mgr. Sochor a Ing. Kiml.

2997/82/5/2013 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - jmenování komisí pro posouzení 
kvalifikace, pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ustanovuje dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
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Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

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

Ladislav Mlčák zastupitel města Přerova Petr Laga zastupitel města Přerova

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

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

2. ustanovuje dle ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova MUDr.Magdalena 
Dostalová

zastupitelka města 

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

3. ustanovuje dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

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

Ladislav Mlčák zastupitel města Přerova Petr Laga zastupitel města Přerova

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

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Hlasování: 9 pro

2998/82/5/2013 Veřejná zakázka „Zajištění energetických úspor objektu Základní 
školy U Tenisu - dodatečné stavební práce" -  schválení zahájení 
zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha.
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu - 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:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ, předseda Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

Mgr. Martin Zdráhal Komise ROZ, člen Ing. Tomáš Dostal člen RM

Ing. Zdeněk Dostál oddělení ITS Mgr. Petr Karola odbor VNITŘ

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 primátor Čestmír Hlavinka člen rady města

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

Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora Mgr. Šárka Krákorová -
Pajůrková

členka rady města

Tomáš Samohýl Projektant- OSVČ Ing. Jan Široký PRINTES-ATELIER 
s.r.o.

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

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

Hlasování: 9 pro

2999/82/5/2013 Veřejná zakázka "Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za škodu statutárního města Přerova " – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora p. Michal Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky 
na služby „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu statutárního 
města Přerova“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

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

Hlasování: 9 pro

3000/82/5/2013 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ -  pověření k zajištění úkonů souvisejících se zadávacím 
řízením

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla , že úkony navazující na uplynutí lhůty pro podání nabídek, ve veřejné zakázce 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova„ zadávané v souladu s 
ust. § 22 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), v jednacím řízení s uveřejněním (dále jen „JŘSU“) bude plnit Řídící výbor 
Projektu IOP 09 včetně náhradníků (N), ve složení:

p.č Jméno, Příjmení Organizace/funkce p.č Jméno, Příjmení Organizace/funkce

1. Ing. Jiří Lajtoch primátor 7. Ladislav Mlčák člen Zastupitelstva města

2. Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora 8. Ing. Pavel Gala Vedoucí Odboru ROZ

3. Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora 9. Mgr. Helena 
Netopilová

členka Zastupitelstva města

4. Bc.Václav Zatloukal člen Rady města 10. Oldřiška Sedláčková Vedoucí Odboru OE

5. Ing.Jiří Bakalík tajemník 11. Ing. Pavel Chroust RPSC ideas, s.r.o

6. Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru 
VNITŘ

2. pověřuje Řídící výbor Projektu IOP 09 úkony souvisejícími se zadávacím řízením v rozsahu 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

3. pověřuje Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy, aby na jednání Řídícího výboru 
a dalších osob, pověřených otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek, přizval 
jako přísedící zástupce Policie České Republiky a Transparency International – Česká 
republika.

V diskusi primátor Ing. Lajtoch informoval, že obdržel písemné odmítnutí jmenování k provádění 
úkonů souvisejících se zadávacím řízením na výběr dodavatele projektu 09 IOP v rámci „JŘSU“     
Ing. Hany Mikulové – vedoucí odd. projektových řízení a správy dotací a Ing. Jána Gocníka –
referenta odd. ICT Místo těchto dvou jmenovaných byli navrženi za členy Řídícího výboru zastupitelé
města p. Ladislav Mlčák a Mgr. Helena Netopilová.
Dále na základě diskuse byl vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Karola pověřen přizvat jako přísedící 
při otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zástupce Policie ČR a Transparency 
International ČR.

Hlasování: 9 pro
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3001/82/5/2013 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – schválení 
zahájení zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Kompostárna Přerov – Žeravice“,  v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v režimu nadlimitní 
veřejné zakázky, za podmínek finančního krytí veřejné zakázky

2. schvaluje zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek dle příloh č. 3, 4 a 5

3. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1

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

Člen komise: Organizace/útvar: Náhradník člena: Organizace/útvar:

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Jaroslav Čermák Komise ROZ
člen

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Mgr. Petr Karola vedoucí odboru VNITŘ

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Allo Tender s.r.o. externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Člen komise: Organizace/
útvar:

pozice Náhradník člena: Organizace
/útvar:

pozice

Bc. Václav 
Zatloukal

St. město 
Přerov
člen RM

zástupce 
zadavatele

Michal Zácha, DiS. náměstek 
primátora

zástupce 
zadavatele

Čestmír Hlavinka St. město
Přerov
člen RM

člen Ing. Jiří Lajtoch primátor člen

Ing. Miroslava
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí 
provozního
úseku

člen Ing. Radek 
Koněvalík

TSMP, s.r.o.
ředitel

člen

Ing. Tomáš Grapl PRINTES 
ATELIER,s.r
.o., jedntatel

odborník Ing. Jan Široký PRINTES 
ATELIER,s.
r.o., 
jedntatel

odborník
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Ing. Jiří Draška ENERGOPR
OJEKTA 
Přerov, s.r.o.
Komise 
ROZ, člen

odborník Ing. Dan Hos Komise 
ROZ, člen

odborník

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Allo Tender s.r.o. externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky    
a náhrady

1 444,2* + 103,0 1 547,2

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 193,7 * - 577,0 8 616,7

3722 510 Investiční akce (org. 500119 –
Kompostárna a nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady)

18 200,0 + 680,0 18 880,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

V diskusi byi do komise pro posouzení a hodnocení nabídek za člena navržen p. Hlavinka a jako jeho 
náhradník byl navržen primátor Ing. Lajtoch.

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešel Mgr. Karola.

PŘESTÁVKA: 9.45 – 9.55

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb              
Mgr. Zdeněk Vojtášek a vedoucí oddělení majetkoprávního Bc. Miloslav Dohnal.

3002/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.



13

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pachtu části pozemku 
p.č. 805/6, ovocný sad, o výměře 600 m2 v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 9 pro

3003/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova –směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města -  směnu pozemku p.č. 6767/1, 
ost. plocha, o výměře 835 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje,  s právem hospodaření Střední 
zemědělská škola Přerov  za pozemky p.č. 4717/23, ost. plocha. o výměře 309 m2 a  p.č. 4717/31, ost. 
plocha, o výměře 83 m2, vše v k.ú. Přerov , ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro

3004/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části  nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov. (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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. 39, o výměře 20 m2.

Hlasování: 9 pro

3005/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – snížení výše 
nájemného z  nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4) o celkové výměře 157,88 m2

na základě nájemní smlouvy ze dne 6.4.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.7.2009.

Hlasování: 9 pro

3006/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - objektu bydlení  č.p. 228, příslušného       
k části obce Přerov III - Lověšice,  na pozemku p.č.st. 229,  zastavěná 
plocha a nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům                    
v Lověšicích)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem objektu  
bydlení č.p. 228,   příslušného  k části obce Přerov III - Lověšice,  na pozemku p.č.st. 229 zast.pl. a 
nádvoří, v k.ú. Lověšice u Přerova,  Dělnický dům v Lověšicích.

Hlasování: 9 pro

3007/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nebytové jednotky  č. 2551/101, 
jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o  výměře 
79,6 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova  - prodej nebytové jednotky  č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v 
objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o  výměře 79,6 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 5739/1, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem 
Přerov I – Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759.

Hlasování: 9 pro

3008/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 25 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro

3009/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Henčlov, Troubky        
nad Bečvou, Dluhonice

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

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy  ze 
dne16.04.2004 ve znění dodatku č. 1 ze  dne 5.9.2005, a dodatku č. 2 ze dne 21.5.2010 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem na straně jedné a společností 
Troubecká hospodářská a.s, se sídlem Troubky, Roketská 786/21, IČ: 25357972 jako 
nájemcem na straně druhé  na nájem pozemků p.č. 679, orná půda, o výměře 81 m2, p.č. 681, 
orná půda, o výměře 219 m2, p.č. 693, orná půda, o výměře 675 m2, p.č.720, orná půda, o 
výměře 10.229 m2, p.č. 764, orná půda, o výměře 139 m2, p.č. 825, orná půda, o výměře 327 
m2, p.č. 845, orná půda, o výměře 1.608 m2, p.č. 919, orná půda, o výměře 1.034 m2, p.č. 930, 
orná půda, o výměře 10.374 m2, p.č. 935, orná půda, o výměře 6.351 m2, p.č. 1078, orná půda, 
o výměře 23.572 m2, p.č. 891, orná půda, o výměře 2.763 m2, p.č. 1157, orná půda, o výměře 
7.045 m2 , p.č. 899, orná půda, o výměře 4.041 m2, p.č. 890, ost. pl. o výměře 1.565 m2, p.č. 
795, orná půda, o výměře 2.537 m2, p.č. 813, orná půda, o výměře 1.317 m2, p.č. 846, orná 
půda, o výměře 1.568 m2, p.č. 920, orná půda, o výměře 1.461 m2, p.č. 932, orná půda, o 
výměře 2.599 m2, p.č. 826, orná půda, o výměře 819 m2, p.č.1075, orná půda, o výměře 3.406 
m2, p.č. 1062, orná půda, o výměře 1.503 m2, p.č. 1107, orná půda, o výměře 4.253 m2, p.č. 
1187, orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1188, orná půda,  o výměře 1.445 m2, p.č.956, orná 
půda,  o výměře 1.397 m2, p.č. 978,  orná půda,  o výměře 1.186 m2 , p.č. 1028, orná půda,  o 
výměře 997 m2, p.č. 1045, orná půda, o výměře 514 m2, p.č. 741, orná půda, o výměře 6.289 
m2, p.č.743, orná půda, o výměře 5.332 m2, p.č. 683, orná půda, o výměře 7.118 m2, p.č. 659, 
orná půda, o výměře 1056 m2, p.č. 670, orná půda, o výměře 10.021 m2, p.č. 697, orná půda, o 
výměře 3.295 m2, p.č. 718, orná půda, o výměře 1.295 m2, p.č. 808, orná půda, o výměře 
2.118 m2, p.č. 818, orná půda, o výměře 885 m2, p.č. 723, orná půda, o výměře 2.060 m2, p.č. 
740,  orná půda, o výměře 470 m2, p.č.682,  orná půda, o výměře 1.800 m2, vše v k.ú. Henčlov 
o celkové výměře 13,7647 ha a p.č. 908/2,  orná půda o výměře 62.030 m2, p.č. 1099, orná 
půda, o výměře 1.659 m2, p.č. 1100, orná půda, o výměře 1.841 m2, vše v k.ú. Dluhonice o 
celkové výměře 6,553 ha.

Nájem bude ukončen dohodou ke dni uzavření nové nájemní smlouvy, za podmínky uzavření nového 
nájemního vztahu se společností  Troubecká hospodářská a.s., se sídlem v Troubkách.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht  pozemků  p.č. 655/3, orná půda, o výměře 
4041 m2, p.č. 659, orná půda, o výměře 1056 m2, p.č. 670, orná půda, o výměře 10021 m2, 
679, orná půda o výměře 81 m2 , p.č. 681, orná půda, o výměře 219 m2, p.č. 682, orná půda, o 
výměře 1800 m2,p.č. 683, orná půda, o výměře 7118 m2, p.č. 693, orná půda, o výměře 675 
m2, p.č. 697, orná půda, o výměře 3295 m2,p.č. 718, orná půda, o výměře 1295 m2, p.č.720, 
orná půda, o výměře 10229 m2, p.č. 723, orná půda, o výměře 2060 m2, p.č. 764, orná půda, o 
výměře 139 m2, p.č. 795, orná půda, o výměře 2537 m2, p.č. 808, orná půda, o výměře 2118 
m2, p.č. 813, orná půda, o výměře1317 m2, p.č. 818, orná půda, o výměře 885 m2, p.č. 825, 
orná půda, o výměře 327 m2, p.č. 826, orná půda, o výměře 819 m2, p.č.845, orná půda, o 
výměře 1608 m2, p.č. 846, orná půda, o výměře 1568 m2, p.č. 891 orná půda, o výměře  2763 
m2,p.č. 899, orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 919, orná půda, o výměře 1034 m2, p.č. 920, 
orná půda, o výměře 1461 m2, p.č. 932, orná půda, o výměře 2599 m2, p.č. 935, orná půda, o 
výměře 6351 m2, p.č. 956, orná půda, o výměře  1397 m2, p.č. 978 orná půda, o výměře 1186 
m2, p.č.1028, orná půda, o výměře 997 m2, p.č. 1045, orná půda, o výměře 514 m2, p.č. 1062, 
orná půda, o výměře 1503 m2, p.č.1075, orná půda, o výměře 3406 m2, p.č. 1078, orná půda, o 
výměře 23572 m2, p.č.1107, orná půda, o výměře 4253 m2, p.č. 1157, orná půda, o výměře 
7045 m2,p.č. 1187, orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1188, orná půda, o výměře 1445 m2, a 
dále  pozemku p.č. 889, zastavěná plocha o výměře 816 m2,  a části pozemku p.č. 890/1 ostatní 
plocha, o výměře  358 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, o výměře  4480 m2  vše v  k.ú. Henčlov,  
pozemku p.č. 908/2 orná půda , o výměře 62030 m2, p.č. 1099, orná půda, o výměře  1659 m2, 
p.č. 1100, orná půda, o výměře  1841 m2,  vše v k.ú. Dluhonice, pozemku p.č. 5103, orná  
půda, o výměře 2470 m2 , p.č. 5104, orná půda, o výměře 6289 m2, p.č. 5106, orná půda, o 
výměře 5332 m2, vše v k.ú. Troubky nad Bečvou.
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Hlasování: 9 pro

3010/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 202/4 v k.ú. Vinary u 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 202/4, orná půda, o výměře cca  660 m2 v k.ú. Vinary u Přerova.

Hlasování: 9 pro

3011/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých  věcí            
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1245/1, p.č. 
1084 a p.č. 1082 v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
pozemku p.č. 1245/1, ovocný sad, o výměře cca  500 m2, části pozemku p.č. 1084, zahrada, o výměře 
cca  230 m2 a části pozemku p.č. 1082, zahrada, o výměře cca  200 m2 vše  v k.ú. Žeravice.

Hlasování: 9 pro

3012/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci       
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. 
Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 216/1, ostatní plocha, o výměře cca  
70 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 9 pro

3013/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých  věcí                 
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 510/2, p.č. 
4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 510/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4957/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2, 
části pozemku p.č. 4979, ostatní plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4996/7, ostatní plocha,         
o výměře 1 m2 vše  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro
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3014/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5734/1 v
k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 9 pro

3015/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – budovy bez č.p. /č.ev. - garáž - na části 
pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového 
prostoru v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/10, zast.pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 v 
k.ú.Přerov

Hlasování: 9 pro

3016/82/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení č. 731/17/3/2013, kterým schválilo úplatný převod pozemku p.č.545, zahrada, o výměře 792 
m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  M.M. za kupní cenu ve výši 
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá činí 118 800,-  Kč, tj. 150,- Kč/m2

Hlasování: 9 pro

3017/82/6/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí          
z majetku  statutárního města Přerova pozemku p.č. 657/2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,     
o výměře 8 m2  v  k.ú. Kozlovice u   Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova             
do  spoluvlastnictví Bc. H.P. a P.S., za kupní cenu v čase a místě obvyklou 6 890,- Kč.
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a  
spoluvlastníky Bc. H.P. a P.S. , jako  nájemci, na pozemek  p.č. 657/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře  8m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu 
určitou,  do doby podání návrhu  na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí za cenu 
odpovídající  poměrné části , když nájemné činí 10,- Kč/m2/rok tj. 80,- Kč/rok.

Hlasování: 9 pro

3018/82/6/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod pozemku p.č.5297/33, zast. plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do  společného jmění manželů M. a J. V. za kupní cenu ve výši 4000,- Kč, 
tj. 500,- Kč/m2.

Hlasování: 9 pro

3019/82/6/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice         
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení č. 894/20/3/2013, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý travní porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 621/11, vodní 
plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví Ing. F.K. a J.K. za kupní cenu ve 
výši - dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2 a to za 
podmínky finančního krytí.

Hlasování: 9 pro

3020/82/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 Josefem Venským, místem podnikání Přerov X - Popovice, Hanácká 70/28,            
IČ 48822612, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit 103.248,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce). 
Účelem nájmu bude využití prostoru jako rychlé občerstvení a prodej keramiky. Náklady                   
na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
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Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3021/82/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
nebytové prostory v objektu bydlení č.p. 1380, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku uzavření p.č. 24, pozemek p.č.  24 a  část 
pozemku p.č. 25 v k.ú.Přerov. (Palackého 19) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší část svého usnesení č. 2858/78/6/2013 bod 2 ze dne 23.10.2013.

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

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  společností DELTA 
Morava s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540, jako nájemcem.

Dodatek č. 3 bude upravovat výměru části pozemku p.č. 25 a výši nájemného ze tento pozemek.  
Původní výměra části pozemku p.č. 25, ost. pl. sportoviště a rekreační plocha, o výměře 724 m2 se 
změní na novou výměru 377 m2. Původní výše nájemného za část pozemku p.č. 25 ve výši 362,-
Kč/rok se se změní na novou výši nájemného 188,50Kč/rok.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

Mgr. Kulíšek před hlasováním oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů  v souladu se 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (Mgr. Kulíšek)

3022/82/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 100/102, v objektu bytový dům č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov (Palackého 20)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
6.4.2012, ve znění dodatku č. l ze dne 4.3.2013, na nebytovou jednotku č. 100/102, jiný nebytový 
prostor,  v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  
456, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 130,3 m2, Palackého 20,  uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a společností  Mezi Světy s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 
370/4, IČ 24151025,  jako nájemcem. 
Dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodnou na slevě z nájemného za období od 9.9. do 7.10.2013        
ve výši 7.045,-Kč z důvodu rekonstrukce – zateplení bytového domu.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013
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Hlasování: 9 pro

3023/82/6/2013 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se spol. Televize Přerov s.r.o.             
na nájem části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 
2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené     
na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, kterou dne  
8.2.2012 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Televize Přerov s.r.o.,          
IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
5.12.2012 a dodatku č. 2 ze dne 17.1.2013, na nájem části nebytových prostor o celkové výměře 
205,47 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 3 se nahrazuje současné znění 
čl. IX odst. 3 nájemní smlouvy textem: 

„Vzhledem k tomu, že pronajímatel jako poskytovatel veřejné podpory malého rozsahu je podle ust.    
§ 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, povinen do 5 pracovních dnů ode 
dne poskytnutí podpory zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do 
centrálního registru podpor malého rozsahu, smluvní strany se dohodly, že pronajímatel bude 
zaznamenávat údaje o poskytnuté podpoře pro příslušné účetní období nájemce jako příjemce podpory 
do centrálního registru podpor malého rozsahu nejpozději do 5.1. příslušného kalendářního roku        
s tím, že nejpozději do 15.1. příslušného kalendářního roku pronajímatel sdělí nájemci přesnou výši 
podpory v příslušném účetním období příjemce podpory ve vztahu k datu přidělení podpory.“

V jiném se nájemní smlouva ze dne 8.2.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2012 a dodatku č. 2   
ze dne 17.1.2013, nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3024/82/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – garáže v 
budově bez č.p. /č.ev. na pozemku p.č. 907/12  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 
15.10.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.Ž. (jako nájemcem). 
Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor – garáže v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku 
p.č. 907/12, zast.pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 v k.ú.Přerov.  Nájemní smlouva se ruší okamžikem 
doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3025/82/6/2013 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky



21

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 
uzavřené dne 22.11.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní J. Č. (jako 
nájemcem). Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 91 o výměře 70 m2 v k.ú. Lýsky. Nájem bude 
ukončen dohodou k 31.12.2013.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3026/82/6/2013 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
1014/1 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části  pozemku p.č. 1014/1, ostatní plocha, silnice 
o výměře cca 44 m2 v k.ú. Dluhonice za účelem provedení stavby "Oprava místní komunikace ul.        
U Zbrojnice v místní části Přerov-Dluhonice". Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem,     
se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (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, navýšené o příslušnou sazbu DPH a bude uhrazeno 
jednorázově na základě  daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3027/82/6/2013 Dohoda o náhradě za  přičlenění honební pozemky  v k.ú. Veselíčko    
u Lipníka nad Bečvou  k vlastní   honitbě „ Svrčov“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání schvaluje přičlenění honebních pozemků   v k.ú. Veselíčko           
u Lipníka nad Bečvou, které jsou uvedeny v  příloze,  do  honitby Svrčov.  Na základě toho bude  
uzavřena dohoda o přičlenění honebních  pozemků  mezi Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 
Hradec Králové,  jako vlastníkem honebních pozemků a Statutárním městem Přerov ,  jako držitelem 
honitby, na dobu  určitou a to od 1.4.2013  do  31.3.2023,  za  roční úhradu  104,- Kč, bez DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2014

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3028/82/6/2013 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2611/104, dílna nebo provozovna, v objektu 
bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 3)
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 25 k nájemní smlouvě  ze dne 
10.10.1990, ve znění dodatků č. 1 až č. 24, na nebytovou jednotku  č. 2611/104, dílna nebo 
provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové výměře 92,40 m2 uzavřenou mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a fyzickými osobami Drahomírou Bajerovou,
místem podnikání Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 90/4, IČ 73875414, Alenou Dvorskou, místem 
podnikání Přerov I – Město, Klivarova 2611/3, IČ 73875236, Evou Klanichovou, místem podnikání 
Tupec 68, Veselíčko, IČ 73117561, M. M., Alenou Němcovou, místem podnikání, Bochoř, Hénice 
84/1, IČ 49605330, Janou Pekárkovou, místem podnikání Přerov I - Město, Osmek 517/7, IČ 
73875279 a Miroslavou Skácelovou, místem podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 
73875228, jako nájemci.
Dodatek č. 25 bude upravovat nájemce. Z původního nájemce - fyzické osoby Drahomíra Bajerová, 
místem podnikání Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 90/4, IČ 73875414, Alena Dvorská, místem 
podnikání Přerov I – Město, Klivarova 2611/3, IČ 73875236, Eva Klanichová, místem podnikání 
Tupec 68, Veselíčko, IČ 73117561, M. M., Alena Němcová, místem podnikání, Bochoř, Hénice 84/1, 
IČ 49605330, Jana  Pekárková, místem podnikání Přerov I - Město, Osmek 517/7, IČ 73875279 a 
Miroslava Skácelová, místem podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 73875228  bude 
vyjmuta paní Jana  Pekárková, místem podnikání Přerov I - Město, Osmek 517/7, IČ 73875279,  se 
kterou bude  skončen nájemní vztah  ke dni 31.12.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3029/82/6/2013 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  nebytových prostor v objektu administrativy č.p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2         
v k.ú. Přerov. (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Českým svazem bojovníků za svobodu o.s., se sídlem Praha - Nové Město, 
Legerova 1854/22, IČ 0442755 a Československou obcí legionářskou, se sídlem Praha - Nové 
Město, Sokolská 486/33, IČ 45247455, jako vypůjčiteli. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro činnost 
sdružení a  jako klubovna. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčiteli hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Moravskoslezským svazem Vojenských táborů nucených prací Pomocné 
technické prapory o.s., se sídlem Brno - Židenice, Svatoplukova 2687/84, IČ 00546011, jako 
vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem 
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výpůjčky bude využití prostoru pro činnost svazu a jako klubovna. Náklady na spotřebované 
energie nebudou vypůjčitelem hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Antonínem Pindurem, bytem Přerov I – Město, Velká Dlážka 38, jako 
vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem 
výpůjčky bude využití prostoru pro činnost Klubu vojenských důchodců a jako klubovna. 
Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Odbočkou Svazu letců České republiky číslo 22 - generála Janouška - Přerov, se 
sídlem Přerov I – Město, Velká Dlážka 336/2, IČ 75150158, jako vypůjčitelem. Výpůjčka 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití 
prostoru pro činnost svazu a jako klubovna. Náklady na spotřebované energie nebudou 
vypůjčitelem hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3030/82/6/2013 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)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 2944/80/8/2013 ze dne 13.11.2013.

2. 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 Bohdanem Güntherem, bytem Přerov VIII - Henčlov, Martinská 
163/3, jako vypůjčitelem.

Dodatkem č. 2 se upravuje předmět výpůjčky a výše nákladů za spotřebované energie. 
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 
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energie ve výši  5.950,-Kč/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: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3031/82/6/2013 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a s 
tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 5826/8 v  
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.

       
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

2. VARIANTA  I.

schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene vedení 
kanalizace a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  tohoto vedení kanalizace k tíži pozemku p.č. 260, 
zahrada, v k.ú. Dluhonice ve spoluvlastnictví manželů Ivany a Bohumila Pospíšilovi, bytem Přerov-
Dluhonice, Náves 20 - k id 1/2 a paní Ivany Pospíšilové, bytem Přerov-Dluhonice, Náves 20 - k id ½ 
ve prospěch statutárního města Přerova.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 295-85/2013. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na 
základě znaleckého posudku ve výši 20.370,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.12.2013

2. VARIANTA  II.
schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene vedení 
kanalizace a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  tohoto vedení kanalizace  k tíži pozemku p.č. 260, 
zahrada, v k.ú. Dluhonice ve spoluvlastnictví manželů Ivany a Bohumila Pospíšilovi, bytem Přerov-
Dluhonice, Náves 20 - k id 1/2 a paní Ivany Pospíšilové, bytem Přerov-Dluhonice, Náves 20 - k id ½ 
ve prospěch statutárního města Přerova.
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 295-85/2013. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle 
návrhu vlastníka pozemku ve výši 56.400,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování o variantě I.,  kterou doporučil předkladatel p. Zácha: 9 pro

3032/82/6/2013 Uzavření dohody o bezesmluvním užívání nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o úhradě bezdůvodného obohacení za 
bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1230, ost. plocha o výměře 562 m2,  p.č. 1231, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 108 m2 a p.č. 1231, ost. plocha o výměře 173 m2, vše v k.ú. Henčlov, mezi 
statutárním městem Přerovem a PRECHEZOU, a.s., se sídlem Nábř. Dr.E. Beneše, Přerov I-Město,   
IČ 2687230 ve výši stanovené znaleckým posudkem,   celková částka  65 014,70 (t.j. 30,- Kč/m2)        
u pozemků p.č. 1230, ost. plocha  a p.č. 1232, ost. plocha  za období od 1.1.2011 do 12.11.2013,         
u pozemku p.č. 1231, zast. plocha a nádvoří  od 1.1.2011 do 16.2.2012.

Hlasování: 9 pro

3033/82/6/2013 Smlouva o spolupráci na úseku odpadového hospodářství mezi 
statutárním městem Přerov a společností PRAGOMETAL MORAVIA 
s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na úseku 
odpadového hospodářství mezi statutárním městem Přerov a společností PRAGOMETAL MORAVIA 
s.r.o., IČ 476 69 624, se sídlem Velká Dlážka 1984, 750 02  Přerov, Přerov I - Město, ve znění návrhu 
smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro

3034/82/6/2013 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a 
textilu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. ruší své usnesení č. 2817/76/6/2013, bod 2, přijaté na 76. schůzi konané dne 2.10.2013, 
kterým schválila uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na území místních 
části statutárního města Přerova - k.ú. Dluhonice, k.ú. Henčlov, k.ú. Lověšice u Přerova, k.ú. 
Újezdec u Přerova, k.ú. Kozlovice u Přerova, k.ú. Lýsky, k.ú. Předmostí, k.ú. Vinary               
u Přerova, k.ú. Čěkyně, k.ú. Penčice a k.ú. Žeravice s panem Lukášem Kubisem, na dobu 
určitou do 31.12.2013.

2. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi společností 
WTÓRPOL - Leszek Wojteczek, místem podnikání: 26-110 Skarźysko-Kamienna, ul. Žuravia 
1 Polsko, IČ: 290000110, v zastoupení pro Olomoucký kraj panem Lukášem Kráčmarem, 
místem podnikání Berčíkov 193, 751 03 Majetín, IČ: 02134691 (jako provozovatelem) a 
statutárním městem Přerov. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce mezi 
provozovatelem a městem při sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů 
umístěných na stanovených místech dle přílohy č. 1 na území místních částí statutárního města 
Přerova - k.ú. Dluhonice, k.ú. Henčlov, k.ú. Lověšice u Přerova, k.ú. Újezdec u Přerova, k.ú. 
Kozlovice u Přerova, k.ú. Lýsky, k.ú. Předmostí, k.ú. Vinary u Přerova, k.ú. Čekyně, k.ú. 
Penčice a k.ú. Žeravice. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit městu, resp. jejím 
občanům odevzdávat oděvy, obuv a textil do kontejnerů, které poskytne. Město se touto 
smlouvou zavazuje provozovateli umožnit umístit na místa určená touto smlouvou kontejnery 
na sběr oděvů, obuvi a textilu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014               
do 31.12.2014, bezplatně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3035/82/6/2013 Smlouva o užívání a údržbě označníků ve vlastnictví statutárního 
města Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností 
Dopravní a logistická společnost, s.r.o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o užívání a údržbě 75 ks označníků    
ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a 
společností Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, 
Přerov, jako objednatelem, jejímž obsahem bude závazek poskytovatele zajišťovat pro objednatele 
provoz označníků, udržovat označníky v přiměřené čistotě a umožňovat objednateli vyvěšování a 
obnovování jízdních řádů objednatele na označnících a závazek objednatele vyvěšovat a obnovovat 
jízdní řády objednatele na označnících vlastními silami a na své náklady a hradit poskytovateli za 
užívání a údržbu 1 ks označníku, na kterém budou umístěny jen jízdní řády objednatele, cenu ve výši 
960,- Kč/rok (tj. 80,- Kč/měsíc), ke které bude v souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.,    
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna daň z přidané hodnoty v platné 
sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě užívání a údržby 1 ks označníku, na kterém 
budou současně umístěny jízdní řády objednatele a třetích osob, cenu stanovenou jako podíl ceny za 
užívání a údržbu 1 ks označníku ve výši 960,- Kč/rok (tj. 80,- Kč/měsíc) a počtu osob,  jejichž jízdní 
řády budou na označníku umístěny, ke které bude v souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna daň z přidané hodnoty v platné 
sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2013

V diskusi upozornil Mgr. Vojtášek , aby usnesení bylo doplněno, že smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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Hlasování: 9 pro

3036/82/6/2013 Prodloužení termínu plnění mandátní smlouvy na zajištění prodeje 
1.013 bytových jednotek z majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 mandátní smlouvy na zajištění 
prodeje 1.013 bytových jednotek z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
bytových jednotek, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 
bytů) v platném znění a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerov č. 25/2007 „Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném 
znění, která byla uzavřena dne 30.6.2008 s Mgr. Ivou Derychovou, JUDr. Karlem Veverkou a JUDr. 
Marií Neulsovou, advokáty sdruženými v Advokátní kanceláři, se sídlem v Přerově, Boženy Němcové 
2, kdy dodatkem č. 4 bude prodloužen původní termín plnění do 31.12.2013 na nový termín plnění do 
31.12.2014. V ostatních ustanovení se uvedená mandátní smlouva nemění.

Hlasování: 9 pro

3037/82/6/2013 Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 9 (1+1) o ploše  44,58 m2    
v domě č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku  parc.č.  929 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 36  s paní K. P., za nájemné ve výši Kč 1 664,-- (tj. 44,58 m2/37,34 
Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 6 (1+1) o ploše 41,79 m2      
v domě č.p. 1826, příslušném k části obce Přerov I.   - Město, na pozemku  parc.č.  922 , v k.ú. 
Přerov, Kojetínská č.o. 22  s paní B. Č., za nájemné ve výši Kč 1 825,-- (tj. 41,79 m2/43,69 
Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v obecním bytě č. 13 (1+1) o ploše 45,97 m2   
v domě č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I .   - Město, na pozemku  parc.č.  930 , v 
k.ú. Přerov, Kojetínská č.o. 38  s panem V. B., za nájemné ve výši Kč 1 716,-- (tj. 45,97 
m2/37,34 Kč/m2) na dobu určitou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

Hlasování: 9 pro

3038/82/6/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  prodej 22 volných bytových 
jednotek s pohledávkou i bez pohledávky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z 
postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - doprodeje 22 volných bytových jednotek bez ohledu na pohledávku na 
bytě váznoucí, dle přílohy č. 1, a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou 
výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé dle 
znaleckého posudku, určené dle aktuálně platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto 
bytech váznoucí nebudou postupovány kupujícím bytových jednotek na nichž váznou.

Hlasování: 9 pro

3039/82/6/2013 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce 
uzavřené dne 26.11.2013  mezi statutárním městem Přerov a manžely J. K. a I. K. k bytové jednotce č. 
2531/2  nacházející se v budově č.p. 2530, 2531, 2532, 2533 v části obce Přerov I – Město, stojící na 
pozemku  parc. č. 4170/2  „zastavěná plocha a nádvoří“ v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) ke dni 
13.12.2013. Součástí dohody bude i dohoda o vyrovnání úhrad částečného krytí nákladů spojených se 
správou domu a pozemků za měsíc listopad a prosinec 2013, a to tak, že tyto úhrady nebudou 
vypůjčiteli hrazeny, a pokud byly zcela či částečně uhrazeny bude jim tato úhrada navrácena z důvodu 
nemožnosti naplnění účelu výpůjčky.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 15.12.2013

Hlasování: 9 pro

3040/82/6/2013 Bezúplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova ze skladu u Výstaviště

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 1) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví paní H. R.

2. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy  2) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana O. V.

3. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 3) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví paní Ž. D.

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

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

Hlasování: 9 pro
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Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 10.50 – 10.55 hodin

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

3041/82/7/2013 Úprava platů ředitelů   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 01. 2014 úpravu příplatku za vedení 
ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 
Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

Mgr. Dvorský, Ph.D. před hlasováním oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů  v souladu 
se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3042/82/7/2013 Hodnocení práce ředitelů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 dle 
důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výsledky hodnocení práce 
ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2014

Hlasování: 9 pro

3043/82/7/2013 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Přerov, Kratochvílova 19 zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
uvedené organizaci na rok 2013 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje,             
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z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2013 a z fondu odměn příspěvkové 
organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 9 pro

3044/82/7/2013 Vnitřní předpis č. …/13, kterým se mění vnitřní předpis č. 5/2009 
„Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerovem“, ve znění vnitřního přepisu č. 7/11; 
Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2014

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje vnitřní předpis č. …/13, kterým se mění vnitřní předpis č. 5/2009 „Hodnocení práce 
ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem“, ve znění vnitřního 
předpisu č. 7/11. Znění vnitřního předpisu je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013

2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucí mu oddělení školství a mládeže provést v souladu s vnitřním 
předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním 
městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů 
příspěvkových organizací:

 paní Mgr. Jitky Berčíkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2
 paní Bc. Dany Trnkalové, ředitelky Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44
 pana Mgr. Martina Černého, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5
 pana Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8
 paní Bc. Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

Hlasování: 9 pro

3045/82/7/2013 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2013
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Hlasování: 9 pro

3046/82/7/2013 Základní škola Přerov, Svisle 13 – souhlas s převodem nepotřebného 
majetku

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 na bezúplatný 
převod 1 ks sněžné frézy JONSERED ST 2109 z vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13 
do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatný převodem 1 ks sněžné frézy JONSERED ST 2109  minimálně za cenu       
10 000,- Kč z vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13 do vlastnictví jiných osob.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.1.2014

Hlasování: 9 pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

3047/82/8/2013 Zpráva o činnosti oddělení sociální prevence a pomoci odboru 
sociálních věcí a školství za období 2012 - 2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení sociální prevence a 
pomoci odboru sociálních věcí a školství za období 2012-2013.

Hlasování: 9 pro

3048/82/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (2+2), o ploše 67,65 m², v domě č. p. 2309, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi J. a M. K., za nájemné ve výši 3 
284,- 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 převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 60,96 m², v domě č. p. 457, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3067/3, v k. ú. Přerov, 
Šrobárova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem R.Č., za nájemné ve 
výši 2 959,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 56,88 m², v domě č. p. 2502, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4167/9, v k. ú. Přerov, 
Jilemnického, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem Z. R., za nájemné 
ve výši 2 485,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení, za 
podmínky dodržení dohody o uznání dluhu na nájmu včetně příslušenství a jeho plnění. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 2 (2+1), o ploše 76,87 m², v 
domě č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. 
Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4, s panem M. H., za 
nájemné ve výši 1 528,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4 na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 40,30 m², v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, na Hrázi, č. 
o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s manželi I. a D. G., za nájemné ve výši 1 
956,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení, za 
podmínky dodržení dohody o uznání dluhu na nájmu včetně příslušenství a jeho plnění. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 62,50 m², v domě č. p. 2480, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/12, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní O. H., za nájemné ve výši 
3 034,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (0+1), o ploše 33,40 m², v domě č. p. 1991, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1166, v k. ú. Přerov, Gen. 
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem P. B., za nájemné ve 
výši 1 621,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,81 m², v domě č. p. 2383, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, Gen. 
Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní Š.Š., za nájemné ve výši 
2 126,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. ruší usnesení č. 2831/76/8/2013 ze dne 2.10.2013 (bod 4 – M.S.).

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 44,44 m², v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní M.S., za nájemné ve výši 1 659,-
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 s tím, že 
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kauce k bytu bude hrazena ve splátkách, přičemž v plné výši bude uhrazena nejpozději do 28. 
2. 2014. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (3+2), o ploše 62,82 m², v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem F.N., za nájemné ve výši 3 049,-
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, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s panem F.N.  Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+1), o ploše 43,09 m², v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s panem J. G., za nájemné ve výši 2 092,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 100,20 m², v domě č. p. 1698, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy 
Němcové, č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem M.B., za nájemné ve 
výši 4 864,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s paní M. O. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 40 (1+1), o ploše 28,70 m², v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s paní I. T., za nájemné ve výši 1 
393,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 (1+0), o ploše 28,43 m², v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s panem H.G., za nájemné ve výši 1 
242,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 (1+1), o ploše 28,64 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. 16), s panem V.B., za nájemné ve 
výši 1 390,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 16, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

17. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (2+1), o ploše 50,18 m², v domě č. p. 457, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3067/3, v k. ú. Přerov, 
Šrobárova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 17), s manželi M. a P.W., za 
nájemné ve výši 2 436,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 17, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností 
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prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 
nájemného budou nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.

18. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 (1+0), o ploše 28,43 m², v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 18), s paní E.K., za nájemné ve výši 1 380,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 18, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 (1+0), o ploše 28,24 m², v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 19), s paní L.Č., za nájemné ve výši 1 371,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 19, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

20. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+2), o ploše 51,45 m², v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 20), s paní M.V., za nájemné ve výši 2 247,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 20, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

21. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29 (1+1), o ploše 28,15 m², v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 21), s paní I.B., za nájemné ve výši 1 
366,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 21, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

22. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše 39,81 m², v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 22), s panem L.K., za nájemné ve výši 1 
932,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 22, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

23. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 43,08 m², v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 23), s panem J.N., za nájemné ve výši 2
091,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 23, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

24. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 11, (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. 24) s paní Ž.U., za nájemné ve výši 880 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 24, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

25. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 55,45 m², v domě č. p. 2528, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/2, v k. ú. Přerov, Jižní 
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čtvrť IV 2528, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 25), s paní I.Č., za nájemné ve 
výši 2 422,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 25, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

26. ruší usnesení č. 2961/80/10/2013 ze dne 13. 11. 2013  (bod č. 1 - manželé H.)

27. 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. 26), 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. 26, na dobu neurčitou. Podmínkou je uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově, s panem J.H.

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově, s panem I.P.

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní L. K.

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem J.R.

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

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

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

35. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 20 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,  
panem R.L.

36. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/7,  
paní K.P.

37. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu v Přerově s paní L.H.

38. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu v Přerově  s paní J. M.

39. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 3 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,     
s paní M.B.

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

41. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v Přerově, Bayerova 5,          
s panem J.H.

42. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Velké 
Novosady 4, s paní A.M.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2014

Hlasování: 9 pro
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9. RŮZNÉ

3049/82/9/2013 Informace o projektu Svazu měst a obcí "Podpora meziobecní 
spolupráce"

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o projektu "Podpora meziobecní spolupráce", jehož nositelem je 
Svaz měst a obcí, dle důvodové zprávy,

2. pověřuje za Statutární město Přerov tajemníka magistrátu k dalšímu jednání a spolupráci         
s Mikroregionem Moštěnka při realizaci projektu.

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen

3050/82/9/2013 Novelizace Vnitřního předpisu č. 29/2012

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

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2013, kterým se mění Vnitřní předpis 
č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola.

3051/82/9/2013 Vnitřní předpis - Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává s účinností od 1.1.2014 vnitřní předpis č. .../2013 - Pravidla pro nakládání                     
s nalezenými věcmi ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2. pověřuje tajemníka Magistrátu města Přerova Ing. Jiřího Bakalíka zřízením pracovní skupiny 
pro ztráty a nálezy.

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešel Mgr. Karola a byla přizvána vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 
obecního živnostenského úřadu Ing. Jitka Kočicová.

3052/82/9/2013 Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby -
ODO
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě č. 1602300104 o 
závazku veřejné služby mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11 a 
společností ARRIVA MORAVA a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve 
znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy, za podmínky schválení rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2014 Zastupitelstvem města Přerova. Dodatkem č. 8 se stanovuje výše úhrady 
prokazatelné ztráty k zajištění provozu ostatní dopravní obslužnosti v roce 2014 na částku v celkové 
výši Kč 5 846 000,-- Kč.
Hlasování: 9 pro

Z jednání odešla Ing. Kočicová a byli přizváni vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná a 
ředitel KIS Mgr. Jaroslav Macíček.

3053/82/9/2013 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců. 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s dobou trvání do 31. 8. 2015 mezi 
Kulturními a informačními službami města Přerova a subjektem Jan Dohnal, Klivarova 
2611/3, 750 02 Přerov - Přerov I-Město, IČ 87389908 - nájem nebytových prostor v objektu 
bydlení č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136,    
v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 
299,73 m2, z toho prostory o výměře 122,47 m2 (provozní zázemí a sklady) a prostory            
o výměře 177,26 m2 (hlavní provozní místnost, bar, salonek) budou využívány jako Cafe bar 
Matrix. Nájemné se stanovuje ve výši 410,00 Kč/m2/rok + platná sazba DPH.

2. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Kulturními a informačními 
službami města Přerova a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., 750 02  Přerov 
III-Lověšice, Družstevní 235/39, IČ 49558048 - nájem nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136, v k.ú. 
Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory ve 3. NP o výměře 
47,35 m2, které budou využívány jako zkušebna divadelního souboru. Nájemné se stanovuje 
ve výši 200,00 Kč/1m2/rok + platná sazba DPH, služby spojené s nájmem budou vycházet z 
kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných nákladů.

3. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Kulturními a informačními 
službami města Přerova a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, 750 02  
Přerov I-Město, Kratochvílova 148/1, IČ 49558005 - nájem nebytových prostor v objektu 
bydlení č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136, v 
k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory ve 3. NP o výměře 
19,14 m2, které budou využívány jako kancelář nadace. Nájemné se stanovuje ve výši ve výši 
200,00 Kč/1m2/rok + platná sazba DPH, služby spojené s nájmem budou vycházet z 
kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných nákladů.

4. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Kulturními a informačními 
službami města Přerova a subjektem Trumf International, s.r.o,  751 23 Dolní Újezd 157, IČ 
25353284 - nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušné k části obce Přerov 



38

I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1). 
Jedná se o nebytové prostory ve 3. NP o celkové výměře 58,84 m2 (tj. místnost č. 12 o výměře 
34,86 m2 a místnost č. 13 o výměře 23,98 m2), které budou využívány jako kancelář firmy. 
Výše nájmu se stanovuje na základě znaleckého posudku ve výši 1 020,00 Kč/m2/rok + DPH, 
služby spojené s nájmem budou vycházet z kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných 
nákladů.

5. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Kulturními a informačními 
službami města Přerova a subjektem Markéta Třetinová, 750 02  Přerov, Kabelíkova 2674/10, 
IČ 73949931- nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušné k části obce 
Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory ve 3. NP, místnost č. 10 o výměře 35,33 m2, 
které budou využívány jako učebna jazykové školy. Výše nájmu se stanovuje ve výši 250,00 
Kč/m2/rok + DPH, služby spojené s nájmem budou vycházet z kalkulovaných cen minimálně 
na úrovni úplných nákladů.

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešel Mgr. Macíček a byl přizván ředitel Městské policie  Mgr. Omar Teriaki.

3054/82/9/2013 Pořízení záznamových zařízení městského kamerového dohlížecího
systému

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

Rada města Přerova po projednání:

1. pověřuje ředitele Městské policie Přerov realizací veřejné zakázky malého rozsahu na 
pořízení záznamových zařízení městského kamerového dohlížecího systému včetně 
příslušenství.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: ihned

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2212 Přijaté sankční platby 4 201,0 + 80,0 4 281,0
Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5311 330 Bezpečnost a veřejný pořádek
(platy, pojistné aj.)

23 926,0 - 300,0 23 626,0

6171 33X Činnost místní správy
(platy, pojistné aj.)

138 606,7 - 403,0 138 203,7

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 384,6 + 783,0 3 167,6

V diskusi Mgr. Teriaki informoval, že je také pověřen podpisem smlouvy.
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Hlasování: 9 pro

Z jednání odešel Mgr. Teriaki.

3055/82/9/2013 Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - koncert

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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 20.000,-- Kč, navýšené o platnou sazbu DPH mezi statutárním městem Přerovem (jako 
zajišťovatelem reklamy) a subjektem První KEY-STAV,a.s., se sídlem 739 61 Třinec, Lánská 128, IČ: 
25385127, DIČ: CZ25385127 (jako objednatelem reklamy).

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský)

3056/82/9/2013 Návrh na uzavření smlouvy - webmastering

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu  č. 9/2012 (Zásady postupu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. 
čl. IV odst. 4 a uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem,  a firmou Ing. 
Vilma Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem, jejímž 
předmětem plnění je poskytování  služby: webmastering – komplexní správa oficiální internetové 
prezentace – informačního portálu města Přerova, umístěné na internetové adrese 
http://www.prerov.eu. Smlouva v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, včetně DPH, bude uzavřena na období 
od 1.1.2014 do 31.12.2014, a to za podmínky schválení této částky v rozpočtu na rok 2014.

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský)

3057/82/9/2013 Podněty a připomínky z  21. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 8.1.2014

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešla Ing. Novotná.

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

Mgr. Přidal – tiskový mluvčí
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 informoval radu města, že na základě stanoviska redakční rady Přerovských listů 
nebude na webu města připojena reakce p. Netopilové k prosincovému zasedání 
redakční rady Přerovských listů . Paní Netopilová požadovala uveřejnit reakci v plném 
znění na webu města k zápisu z tohoto zasedání

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 82. schůzi Rady města Přerova konanou dne 11. prosince 2013        
ve 13.30 hodin.

V Přerově dne 16. 12. 2013

       Ing. Jiří Lajtoch 
              primátor města Přerova

     Mgr. Dušan Hluzín
      náměstek primátora města Přerova


