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ZÁPIS

z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2014

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: primátor Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

Ing. Jaroslav Čermák , Ing. Tomáš Dostal,  Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., p. Čestmír Hlavinka,   Mgr. 
Dušan Hluzín, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková,  Ing. Michal Špalek, Michal 
Zácha, DiS.,  Bc. Václav Zatloukal

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Oldřiška Sedláčková - vedoucí odboru ekonomiky
Bc. Bohdana Kalincová - úsek veřejných zakázek
Ing.arch. Klára Koryčanová - architektka
Zdeněk Holas - vedoucí odd. správy ostatního majetku
Mgr. Martina Švestková - odd. právní
Ing. Miroslava Švadlenková - vedoucí provozního úseku TSMPr

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 84. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 29. ledna 2014 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady města. 
Omluven:  
Přijdou později:  Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Ing. Michal Špalek
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 9 pro.

Na jednání rady se dostavili Mgr. Dvorský Ph.D. a Ing. Špalek – je přítomno 11 radních.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Jaroslav Čermák.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně.

3087/84/1/2014 Program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2014

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

3088/84/2/2014 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2013 do 31.12.2013.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3089/84/2/2014 Kontrola usnesení – uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení 
běžného účtu

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku ke smlouvě              
o zřízení a vedení běžného účtu číslo 35-7557750257/0100 mezi statutárním městem Přerov                 
a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, 
uzavřeného dne 18.12.2013.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.
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3090/84/2/2014 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za              
IV. čtvrtletí 2013

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města 
Přerova za IV. čtvrtletí 2013.

Při hlasování bylo pro 10, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

3091/84/3/2014 Útulek pro zvířata - přijetí daru

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata za období od 01.10.2013      
do 31.12.2013 v celkové výši 2.400 Kč.

2. ukládá Kanceláři primátora ve spolupráci s Odborem ekonomiky zaslat dárcům 
děkovné dopisy.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch navrhl nový bod 2) usnesení: ukládá Kanceláři 
primátora ve spolupráci s Odborem ekonomiky zaslat dárcům děkovné dopisy.

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 10, Ing. Dostal nepřítomen.

3092/84/3/2014 Vnitřní předpis č.  ......./2014 "Postup při uplatňování DPH od roku 
2014"

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší s účinností k 29. 1. 2014 Vnitřní předpis č. 6/2013  "Postup při uplatnění DPH"

2. vydává s účinností od 30. 1. 2014 Vnitřní předpis č. ... /2014 "Postup při uplatnění DPH         
od  roku 2014" ve znění dle přílohy důvodové zprávy
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Při hlasování bylo pro 10, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

3093/84/3/2014 Rozpočtové opatření - akce nad 500 tis. Kč

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstci primátora: Michal 
Zácha, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

a) dle přílohy č. 1 a tabulky č. 1 – přecházející akce nad 500 tis. Kč,
b) dle přílohy č. 2 a tabulky č. 2 – nové akce nad 500 tis. Kč - 2014.

Při hlasování bylo pro 10, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

3094/84/3/2014 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného ukazatele dle přílohy č. 2.

Při hlasování bylo pro 10, Ing. Dostal nepřítomen a nehlasuje.

3095/84/3/2014 Rozpočtové opatření č. 2

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora.

3096/84/3/2014 Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s 
vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť 
heydrichiády“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Mgr. Liborem 
Raclavským, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace s pracovním 
názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“,

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

469,0 - 10,0 459,0

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 10,0 10,0

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3097/84/3/2014 Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy        
a Slezska 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením 
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, 
na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě 
Přerově v roce 2014,

2. schválit následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 459,0 * - 15,0 444,0

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 15,0 15,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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Při hlasování bylo pro 7, 4 se zdrželi.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky.

3098/84/3/2014 Prominutí dluhu manželům MUDr. P. a Mgr. E.Z.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
dluhu manželům MUDr. P.  a  Mgr. E.Z., ve výši 43.368,26 Kč z bezdůvodného obohacení 
spočívajícího v užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a částí pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 207 m2 a p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 185 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
manžely MUDr. P.   a  Mgr. E.Z. bez právního důvodu v době od 24.5.1991 do 2.10.2013.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3099/84/3/2014 Příspěvek na investiční akci "Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov" 
od spol. Meopta - optika, s.r.o.

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi statutárním městem Přerovem, jako příjemcem a společností Meopta - optika, s.r.o.,                 
IČ: 47677023, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 750 02  Přerov, jako poskytovatelem. Předmětem 
smlouvy je finanční příspěvek v částce max. 345.604,- Kč vč. DPH poskytovaný za účelem finanční 
spoluúčasti poskytovatele na investiční akci "Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov". Znění smlouvy 
je Přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.



8

3100/84/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 2906/80/3/2013, které bylo schváleno na 80. jednání Rady města Přerova.

VARIANTA  I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky         

z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku       
z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 277 645,00 Kč za panem I.O.
bývalým nájemcem bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 40 048,00 Kč pohledávka na nájemném 
a zálohách na služby, 235 987,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014       
a 1 610,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 28.04.2014

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení                 
a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 277 645,00 Kč za panem I.O., bývalým nájemcem 
bytové jednotky v objektu k bydlení v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 40 048,00 Kč pohledávka na 
nájemném a zálohách na služby, 235 987,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 
a 1 610,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.
          

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 28.04.2014

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil v bodě 2) usnesení variantu I.
Hlasování o bodu 1) a bodu 2) ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3101/84/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 2903/80/3/2013, které bylo schváleno na 80. jednání Rady města Přerova.

VARIANTA  I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky         

z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku     
z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 1 476 874,00 Kč za panem J.Š., 
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bývalým nájemcem bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 153 995,00 Kč pohledávka na 
nájemném a zálohách na služby, 1 316 601,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014 a 6 278,00 Kč pohledávka na zaplacených soudních poplatcích.

  Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
      Termín: 28.04.2014

Varianta II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení                 
a zaplacených soudních nákladů v celkové výši výši 1 476 874,00 Kč za panem J.Š., bývalým 
nájemcem bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 153 995,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 1 
316 601,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 6 278,00 Kč pohledávka na 
zaplacených soudních poplatcích.

  Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
      Termín: 28.04.2014

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil v bodě 2) usnesení variantu I.
Hlasování o bodu 1) a bodu 2) ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3102/84/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 2904/80/3/2013, které bylo schváleno na 80. jednání Rady města Přerova.

VARIANTA   I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky        

z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku      
z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 413 253,00 Kč za paní J.P., bývalou 
nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 32 784,00 Kč pohledávka na nájemném a 
zálohách na služby, 378 649,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 1 
820,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
      Termín: 28.04.2014

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení                
a zaplacených soudních nákladů v celkové výši   413 253,00 Kč za paní J.P., bývalou nájemkyní bytové 
jednotky  v objektu k bydlení , příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov. Z 
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dlužné částky činí   32 784,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 378 649,00 Kč
pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 1 820,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil v bodě 2) usnesení variantu I.
Hlasování o bodu 1) a bodu 2) ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3103/84/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 2905/80/3/2013, které bylo schváleno na 80. jednání Rady města Přerova.

VARIANTA  I.:
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky        

z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku      
z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 39 073,00 Kč za panem O.V., 
bývalým nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení, příslušném   k části obce Přerov I –
Město, na pozemku v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 6 314,00 Kč pohledávka na nájemném 
a zálohách na služby, 25 572,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014, 
pohledávka 1 800,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 5 387,00 Kč jsou náklady 
provedení výkonu rozhodnutí.

           Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 28.04.2014

Varianta II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 39 073,00 Kč za panem O.V., bývalým nájemcem bytové 
jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov. Z 
dlužné částky činí 6 314,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na služby, 25 572,00 Kč 
pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014, pohledávka 1 800,00 Kč na zaplacených 
soudních poplatcích a 5 387,00 Kč jsou náklady provedení výkonu rozhodnutí.

           Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 28.04.2014

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil v bodě 2) usnesení variantu I.
Hlasování o bodu 1) a bodu 2) ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3104/84/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.
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Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění   od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 104 558,00 Kč za panem L.H., bývalým nájemcem 
bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku  v k.ú. 
Přerov. Z dlužné částky 104 558,00 Kč činí 17 843,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na 
služby, 85 755,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 960,00 Kč na 
zaplacených soudních poplatcích.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení                 
a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 104 558,00 Kč za panem L.H., bývalým nájemcem 
bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. 
Přerov.Z dlužné částky 104 558,00 Kč činí 17 843,00 Kč pohledávka na nájemném a zálohách na 
služby, 85 755,00 Kč pohledávka na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 960,00 Kč na 
zaplacených soudních poplatcích.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3105/84/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a  J.P .v k.ú. Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova 
za J.P. na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 
10.02.2014  v částce  32 338,00 Kč, z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené s 
užíváním bytu činí 27 245,00 Kč a na poplatku z prodlení činí 5 093,00 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 J.P. v k.ú. Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za J.P.  na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k 
datu 10.02.2014  v částce 32 338,00 Kč, z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené         
s užíváním bytu činí 27 245,00 Kč a na poplatku z prodlení činí 5 093,00 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.
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Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3106/84/3/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení         
v celkové výši 10 618,00 Kč za panem M.Z.,  bývalým nájemce bytu  v objektu k bydlení , příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku  v k.ú. a  obci Přerov  vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu 

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku                 
z prodlení v celkové výši 10 618,00 Kč za panem M.Z.,  bývalým nájemce bytu v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. a  obci Přerov  vzniklého z důvodu 
prodlení    s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh 
z bytu 

VARIANTA  III.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení       
v celkové výši 8 494,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 10 618,00 Kč za panem M.Z.,  bývalým nájemce bytu 
v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. a  obci Přerov   
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu   a 
vyúčtováním těchto záloh z bytu 

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3107/84/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a R.V. v k.ú. Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova 
za R.V. na poplatku z prodlení k datu 10. 02. 2014 v celkové částce 7 084,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách se lhůtou splatnosti 36 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.
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VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a R.V. v k.ú. Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova 
za R.V. na poplatku z prodlení k datu 10. 02. 2014 v celkové částce 7 084,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách se lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je 
uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

Paní Sedláčková informovala o stavu finančních prostředků ke dni 24.01.2014:
Celkem finančních prostředků                                   220.071.663,62 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                         1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          25.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % 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 24.01.2014                                 145.070.163,62 Kč   

                   
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce:

Čerpání k datu 24.01.2014                                                              67.760,00 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková.

5.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

3112/84/5/2014 „Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost“ - schválení výsledku 
výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování 
sociálního zařízení pro veřejnost“ uchazeče Vodo – topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 
750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ 28603575, z důvodu nesplnění požadavku na poskytnutí 
peněžní jistoty ve výši 20 000,- Kč za účelem zajištění svých povinností vyplývajících z účasti 
ve výběrovém  řízení,
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2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování 
sociálního zařízení pro veřejnost“ uchazeče ZAK PLUS-stavba s.r.o., Polní 85, 750 02, 
Přerov - Přerov I-Město, IČ 25826069, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu,

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování 
sociálního zařízení pro veřejnost“ uchazeče Elektropráce Spáčil s.r.o., I. P. Pavlova 725/117, 
779 00, Olomouc - Nová Ulice, IČ 26853639, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

4. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování sociálního zařízení pro 
veřejnost“, která byla předložena uchazečem Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc           
I 2012/51, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ 49689053.

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02, Přerov - Přerov I-
Město, IČ 49689053, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování 
sociálního zařízení pro veřejnost“, za předpokladu finančního krytí akce.

               
Cena za plnění bude činit 744 068,- Kč bez DPH, tj. 900 322,28 Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3113/84/5/2014 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle -
dodatečné stavební práce“ - schválení výsledku zadávacího řízení          
a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče KARVEP stavby s.r.o., Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc - Nová Ulice,       
IČ 26856026, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,
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2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče MILIMEX společnost s ručením omezeným, Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice 
Śląskie, Polská republika, MILIMEX s.r.o. - organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00, 
Ostrava - Mariánské Hory, IČ 29454379, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“ 
uchazeče PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – Újezdec,      
IČ 25395653, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

4. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“
uchazeče ENVIA systém s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž, IČ 29193401, pro 
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

5. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou        
na veřejnou zakázku „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné 
stavební práce“, která byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 
Skopalova 2861/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ 27769585,

6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, 
IČ 27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy Svisle - dodatečné stavební práce“, za předpokladu finančního krytí akce.

               
Cena za plnění bude činit 1 777 054,00 Kč bez DPH, tj. 2 150 235,00 Kč vč. DPH.

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

Bc. Zatloukal 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.

Při hlasování bylo pro 9, 2 nehlasovali.

3114/84/5/2014 „Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“ - schválení vybraného 
uchazeče

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy ul. 
Kabelíkova, Přerov“ uchazeče č.5 ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, Holice, 779 00 
Olomouc, IČ: 278 25 531, za nesplnění požadavku zadavatele na podání nabídky

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy ul. Kabelíkova, 
Přerov“, která byla předložena uchazečem č. 2, společností SATES MORAVA spol. s r.o., 
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, IČ: 607 75 530

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, 
PSČ 757 01, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“, za předpokladu finančního krytí akce

               
Cena za plnění bude činit 489 380,- Kč bez DPH, tj. 592 150,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

3115/84/5/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ -  zrušení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka        
U Tenisu“, zahájeného na základě usnesení č. 2921/80/7/2013 z 80. schůze Rady města 
Přerova konané dne 13. listopadu 2013, byla zadavateli doručena jediná nabídka

2. bere na vědomí, že Komise pro otevírání obálek při svém zasedání dne 24.1.2014, v souladu   
s ustanovením § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, k otevření jediné obálky s nabídkou nepřistoupila

3. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu“, v souladu                 
s ustanovením § 84 odst.1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jediné nabídky.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Bohdana Kalincová – úsek veřejných zakázek.

3116/84/5/2014 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy 
o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o společném postupu 
veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.,        
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky           
na poskytování služeb elektronických komunikací, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího 
dodavatele, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této 
smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje odbor vnitřní správy k jednání se zúčastněnými subjekty, zajištění dat a dalších 
podkladů potřebných pro vytvoření zadávacích podmínek a projednání těchto podmínek        
se všemi účastníky společnosti dle čl. IV. Smlouvy o vniku společnosti.

Na základě diskuse byli navrženi za členy hodnotící komise Bc. Václav Zatloukal a Mgr. Josef 
Kulíšek. Náhradníky pan Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. a Mgr. Dušan Hluzín.

Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla Bc. Kalincová.

9.  RŮZNÉ

3154/84/9/2014 Osvěta v rámci nakládání s odpady na území města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli společnosti Teplo Přerov a.s. Ing. Jaroslavu 
Klvačovi, řediteli společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. Ing. Radku Koněvalíkovi             
a jednateli společnosti Technické služby města Přerova s.r.o. Bc. Václavu Zatloukalovi, aby ve 
spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje a Magistrátu města Přerova 
průběžně zabezpečovali osvětu ve věci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji.

Při hlasování bylo pro 10, 1 se zdržel.
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3156/84/9/2014 Návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací, zřízených 
Statutárním městem Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových 
organizací, zřízených Statutárním městem Přerov s účinností od 1. 2. 2014 v rozsahu, uvedeném          
v příloze č. 1. důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 9, 2 se zdrželi.

3157/84/9/2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+1), o ploše 
54,61 m², v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/2,        
v k. ú. Přerov, Osmek, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní N.Z., DiS.,               
za nájemné ve výši 2 651,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno               
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení,      
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s manželi H., a uvolnění 
předmětného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014
Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

4.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a Mgr. Martina Švestková – oddělení právní.

3111/84/4/2014 Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

VARIANTA   I.:
a) schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s. na období od 1.5.2013 až 30.9.2013 ve výši 555.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako 
poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02  Přerov, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.
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b) schválit následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

29 731,5 + 555,0 30 286,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410 Letiště (Regionální letiště Přerov a. s.) 2 000,0 + 555,0 2 555,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 20 900,0 + 555,0 21 455,0

VARIANTA II
neschválit uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s. na období od 1.5.2013 až 30.9.2013 ve výši 555.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako 
poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02  Přerov, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí provozního příspěvku 
společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02  
Přerov, po datu 1.10.2013, když činnost společnosti Regionální letiště Přerov a.s. po tomto 
datu nelze považovat za výkon závazku veřejné služby v rozsahu Memoranda o spolupráci při 
rozvoji a provozu letiště Přerov mezi statutárním městem Přerovem a spol. Regionální letiště 
Přerov a.s. ze dne 2.11.2009 a poskytnutý příspěvek by znamenal nedovolenou veřejnou 
podporu v rozporu s právními předpisy EU.

Na základě diskuse bylo hlasování o bodu 1) usnesení ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 7,       
4 se zdrželi.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 11 jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala a Mgr. Švestková.



20

PŘESTÁVKA   9.50 – 10.00 hodin.

Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil primátor Ing. Lajtoch – je přítomno 10 radních.
Schůzi řídí náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

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

3117/84/6/2014 Záměry statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 4997     
v k.ú. Přerov, na kterých se nachází placená parkovací stání a 
uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem 
Přerov a společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4997 (ostatní plocha – ostatní komunikace)      
o celkové výměře 605 m2 v k.ú. Přerov, na kterých se nachází 52 placených parkovacích 
stání jako součásti místní komunikace.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě           
na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 
uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce,       
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 
26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 
24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze dne 19.6.2012 a dodatku č. 9        
ze dne 18.6.2013, kterým dojde mj. ke změně předmětu nájmu spočívající v přenechání částí 
pozemku p.č. 4997 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 605 m2 v k.ú. 
Přerov, na kterých se nachází 52 placených parkovacích stání jako součásti místní 
komunikace, do nájmu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.  a s tím 
souvisejícím změnám výše nájemného, výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den       
z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) nájemní smlouvy a výše ceny (koeficientu)   
1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. b) nájemní 
smlouvy.
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Při hlasování bylo pro 10.

3118/84/6/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu 16 nebytových jednotek - výměníkových 
stanic a prostor, ve kterých jsou umístěny objektové předávací stanice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 91/102 o výměře 19,9 m² v objektu 
k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
569/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 
199/16948 na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 484/101 o výměře 32,9 m² v objektu 
k bydlení č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích 
p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 329/15263 na společných částech objektu k bydlení č.p. 484, 
č.p. 486, č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 
529/7 vše v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu ve výši 329/15263 na pozemku p.č. 528/2     
v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 987/61052 na pozemku p.č. 529/7 v k.ú. 
Přerov.

3. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2646/101 o výměře 604,1 m²            
v objektu k bydlení č.p. 2645, č.p. 2646, příslušném pro část obce Přerov I – Město                 
na pozemku p.č. 2645/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 45, 47) včetně spoluvlastnického podílu     
ve výši 6041/32840 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2645, č.p. 2646, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2645/6 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
podílu ve výši 6041/32840 na pozemku p.č. 2645/6 v k.ú. Přerov.

4. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2556/102 o výměře 11,5 m²              
v objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 21, 23, 25) včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 115/18587 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 
2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov           
a spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov.

5. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2576/102 o výměře 10,53 m²            
v objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 1053/187182 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 
2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov             
a spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov.

6. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2566/101 o výměře 15,7 m²              
v objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567 příslušném pro část obce Přerov I 
– Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 157/17142 na společných částech objektu k bydlení č.p. 480, 
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č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
2411/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 157/17142 na pozemku p.č. 2411/2      
v k.ú. Přerov.

7. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 569/9 o výměře 49,53 m² v objektu 
k bydlení č.p. 569, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 466 v k.ú. 
Přerov (Bratrská 24) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4953/63967 na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 569, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
466 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 4953/63967 na pozemku p.č. 466 v k.ú. 
Přerov.

8. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 511/102 o výměře 47,6 m² v objektu 
k bydlení č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38, 40, 42) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
476/18927 na společných částech objektu k bydlení č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu     
ve výši 476/18927 na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov.

9. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 871/102 o výměře 21 m² v objektu    
k bydlení č.p. 871,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. 
Přerov (Čapky Drahlovského 17) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396              
na společných částech objektu k bydlení č.p. 871, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396                 
na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov.

10. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2582/102 o výměře 82,55 m²          
v objektu k bydlení č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582,  příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (Jana Jiskry z Brandýsa 2, 4, 6, Želatovská 
15) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 8255/260196 na společných částech objektu         
k bydlení č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 8255/260196        
na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov.

11. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2582/103 o výměře 60,21 m²           
v objektu k bydlení č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582,  příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (Jana Jiskry z Brandýsa 2, 4, 6, Želatovská 
15) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6021/260196 na společných částech objektu          
k bydlení č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 6021/260196         
na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov.

12. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2670/101 o výměře 72,38 m²            
v objektu k bydlení č.p. 2670, č.p. 2671, č.p. 2672,  příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 2524/1 v k.ú. Přerov (Purkyňova 18, 20, 22) včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 7238/234110 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2670, č.p. 2671, č.p. 2672, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2524/1 v k.ú. Přerov                      
a spoluvlastnického podílu ve výši 7238/234110 na pozemku p.č. 2524/1 v k.ú. Přerov.

13. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2496/8 o výměře 83,8 m² v objektu 
k bydlení č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497,  příslušném pro část obce Přerov I – Město               
na pozemcích p.č. 5198/28, p.č. 5198/69, p.č. 5198/70, p.č. 5198/71, p.č. 5198/72, p.č. 
5198/73, p.č. 5198/74, vše v k.ú. Přerov (Sokolovská 6, 8, 10) včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 838/15840 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5198/28, p.č. 5198/69, p.č. 
5198/70, p.č. 5198/71, p.č. 5198/72, p.č. 5198/73, p.č. 5198/74, vše v k.ú. Přerov                      
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a spoluvlastnického podílu ve výši 838/15840 na pozemcích p.č. 5198/28, p.č. 5198/69, p.č. 
5198/70, p.č. 5198/71, p.č. 5198/72, p.č. 5198/73, p.č. 5198/74, vše v k.ú. Přerov.

14. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2627/101 o výměře 17,78 m²            
v objektu k bydlení č.p. 2626, č.p. 2627,  příslušném pro část obce Přerov I – Město                
na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 10) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
1778/132274 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2670, č.p. 2671, č.p. 2672, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov                       
a spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov.

15. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2507/101 o výměře 82,9 m²              
v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508,  příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 829/13540 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov            
a spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov.

16. schvaluje záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 424/101 o výměře 40,1 m² v objektu 
k bydlení č.p. 424,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov (Čapky Drahlovského 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 401/9482                  
na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 401/9482 na pozemku 
p.č. 603 v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 10.

3119/84/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostor sloužících k 
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostor 
sloužících k podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, který 
je součástí  pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o výměře 129,06 m2.

Při hlasování bylo pro 10.

3120/84/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostor sloužících k 
podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
22.1.2013 na prostory v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti 
č. 25, č. 26 a č. 27 o celkové výměře 58,2 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a občanským  sdružením Agentura 4U, se sídlem Přerov I – Město, 
Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem, ke dni 31.1.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor sloužících k podnikání v objektu
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 25 a č. 27 o celkové výměře 
29,3 m2 .

Při hlasování bylo pro 10.

3121/84/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova - části nebytových prostor  v 
objektu  administrativy  č.p. 1117 příslušné k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr  statutárního města Přerova  - výpůjčka části nebytového prostoru  v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov ( budova Chemoprojektu) - místnost č. S 9 (suterén),   o celkové výměře 
28,9 m2.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova  - části nebytových prostor  v objektu administrativy  č.p. 1117, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova  Chemoprojektu) 
- místnost č. S 9 (suterén)  o celkové výměře 28,9 m2 mezi statutárním městem Přerov jako  
půjčitelem a V.P. jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 29 
dní.  Účelem  výpůjčky bude využití prostoru jako zkušebna pro  hudební skupinu SYNKOPA 
50. Náklady na spotřebovanou energii  nebudou vypůjčitelem hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 28.2.2014

Při hlasování bylo pro 10.
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3122/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 
1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 891/20/3/2013, schváleného na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 21.10.2013, 
kterým Zastupitelstvo města Přerova

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

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 
1949/8, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

1949/5 2+1 J.M.
J.A.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G.J. 5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

1949/5 2+1 J.M.
J.N.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G.J.
G.J.

5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 10.
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3123/84/6/2014 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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5734/1, dle geometrického plánu  č. 5784-
101/2013 označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov, 
do vlastnictví  společnosti H R U Š K A, spol s.r.o.  Ostrava - Martinov Na Hrázi 3228/2,         
za cenu  v čase a místě obvyklou 56 820,- Kč tj. 979,65 Kč/m2.

2. schvaluje - uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5734/1, dle  
geometrického plánu  č. 5784-101/2013 označené  jako díl  "a",  zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře  58 m2  v k.ú. Přerov, a to  ode dne  7.10.2013   do doby vzniku právních účinků 
vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti. Úhrada bude činit 40,-Kč/m2/rok  bude 
uhrazena jednorázově.

Při hlasování bylo pro 10.

3124/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, 
dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu         
o zrušení uzavřené smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/16 v objektu         
k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 719/13540         
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 239.153,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěných 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 719/13540 za cenu ve výši 
30 % znaleckého posudku, tj. 23.748,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy           
v objektu k bydlení ve výši 177.947,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou 
ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 440.848,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění,                 
do vlastnictví nájemců, manželů Š.  a    J.S., kdy kupní smlouva byla uzavřena dne 20.8.2013 a kupní 
cena ve výši 440.848,- Kč byla uhrazena na účet statutárního města Přerova dne 22.8.2013, kterou 
dojde ke zrušení uvedené smlouvy o úplatném převodu. Součástí dohody bude, že statutární město 
Přerov vrátí kupujícím kupní cenu 440.848,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné 
částky.
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Při hlasování bylo pro 6, 4 se zdrželi.

3125/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení
č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6700/276189 na společných částech objektu k bydlení č.p. 45, 
č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. 
Předmostí za cenu 545.930,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 6700/276189 na pozemku p.č. st. 
740 v k.ú. Předmostí za cenu 2.564,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
548.494,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, 
manželů J. a    J.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Při hlasování bylo pro 10.

3126/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k 
bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za 
ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 
18, 20) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6812/281074 na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 
v k.ú. Předmostí za cenu 556.007,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 6812/281074 na pozemku 
p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 2.546,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
558.553,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
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doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, 
manželů F.  a   E.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Při hlasování bylo pro 10.

3127/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení 
č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 7, 9) 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3182/277268 na společných částech objektu k bydlení č.p. 87, 
č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. 
Předmostí za cenu 248.533,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 3182/277268 na pozemku p.č. st. 
735 v k.ú. Předmostí za cenu 1.201,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
249.734,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana 
J.B., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Při hlasování bylo pro 10.

3128/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení 
č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném    
na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce 
Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 5) včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 6198/139164 na společných částech objektu k bydlení č.p. 86, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí 
za cenu 506.078,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 6198/139164 na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. 
Předmostí za cenu 2.330,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 508.408,- Kč, dle 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny 
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bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana V.K., přičemž převod 
bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Při hlasování bylo pro 10.

3129/84/6/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana 
Blahoslava na ul. Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemků p.č. 1145 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha     
a nádvoří) o výměře 3080 m2, včetně objektu k bydlení č.p. 2200, příslušného k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 1146/1, pozemků p.č. 1146/2 (zastavěná plocha a nádvoří)         
o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní plocha – zeleň) 
o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 2713 m2, vše    
v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 
60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany. Součástí darovací smlouvy bude 
zřízení předkupního práva k darovaným nemovitostem ve prospěch statutárního města Přerova dle 
důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

3130/84/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě         
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (náměstí 
Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov ve výši 5589/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov      
ve výši 5589/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví nájemkyně, paní 
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Bc. D.H., uzavřené dne 11.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 
31.5.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě         
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (náměstí 
Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov ve výši 5430/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov      
ve výši 5430/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví nájemce, pana Ing. 
S.Š., uzavřené dne 13.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 31.5.2014.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit výjimku z postupu dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb ve znění pozdějších předpisů) v platném znění při prodeji 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (náměstí Františka Rasche 3) včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov                              
a spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, a to takovou, že procentuální zájem nájemců o odkoupení 
bytů v tomto domě bude počítán z celkového počtu bytových jednotek v domě s tím,               
že neobsazené bytové jednotky budou započítány jako bytové jednotky prodávané.

Při hlasování bylo pro 10.

3131/84/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu svého usnesení                          
č. 729/17/3/2013 přijatém na 17. zasedání konaném dne 15.4.2013 tak, že nový text usnesení 
zní:

„Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 
278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o 
výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 
7468 m2, části p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 
216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o 
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výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 
m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, 
ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, 
části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, části p.č. 238/16 o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ost.pl. 
o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 
238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, 
trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o 
výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 
520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez 
č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem 
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy 
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o 
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 
14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS 
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda 
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova".

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 216/24, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 216/42 o výměře 83 m2 v k.ú. Předmostí a části 
pozemku p.č. 238/16, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-63/2013 označené 
novým p.č. 238/47 o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí.

Při hlasování bylo pro 10.

3132/84/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –

úplatný převod pozemku p.č. 633/37, zahrada, o výměře 623 m2, pozemku p.č. 633/38, 
zahrada, o výměře 814 m2 a pozemku p.č. 633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. 
Předmostí do majetku statutárního města Přerova

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 633/37, zahrada, o výměře 623 m2, k pozemku p.č. 
633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a k pozemku p.č. 633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše       
v k.ú. Předmostí.

Při hlasování bylo pro 10.
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3133/84/6/2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním 
zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek      
č. 1 k darovací smlouvě č. 3 SPR 468/2007, kterou dne 29.9.2009 uzavřely Česká republika – Krajské 
státní zastupitelství v Ostravě, IČ 00026077, se sídlem Na Hradbách 21/1836, Ostrava, jako dárce         
a statutární město Přerov jako obdarovaný ke stavbě občanského vybavení č.p. 387, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 se mění text 
prvního odstavce čl. IV darovací smlouvy takto:

„Obdarovaný se zavazuje, že provede rekonstrukci objektu, který je předmětem této smlouvy, k dále 
uvedenému účelu tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby (rekonstrukce) objektu, který je předmětem této smlouvy, že bude nemovitou věc 
užívat po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby 
(rekonstrukce) tohoto objektu stanovené právními předpisy pouze za účelem výkonu veřejné správy       
v samostatné nebo přenesené působnosti Statutárního města Přerova a umístění Městské knihovny       
v Přerově, příspěvkové organizace, IČO: 70887616, se stávajícím sídlem Žerotínovo náměstí 36,      
750 02 Přerov, do objektu a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace, v objektu, a že objekt nebude užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani jej 
nebude k takovým účelům pronajímat. Dále se obdarovaný zavazuje, že po dobu běhu shora 
uvedených lhůt objekt nebo část objektu nepřevede ani jinak nezcizí ve prospěch třetí osoby či osob.“

Při hlasování bylo pro 10.

3134/84/6/2014 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 uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako propachtovatelem) a panem RNDr. J.Ch. (jako pachtýřem). Předmětem smlouvy je 
přenechání části pozemku p.č. 202/4, orná půda, o výměře 660 m2 v k.ú. Vinary u Přerova do užívání 
k zahrádkářským účelům a to na dobu neurčitou. Výše pachtovného činí 660,- Kč/rok, t.j. 1,-
Kč/m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 10.
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3135/84/6/2014 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 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
24.4.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem M.H. (jako nájemcem). 
Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu o část prostor o výměře 24 m2 v budově bez č.p./č.e., se 
způsobem využití garáž, která je součástí pozemku p.č. 907/10 v k.ú. Přerov. Současně se navyšuje 
roční nájemné z částky 7.584,- Kč bez DPH, na částku 10.908,- Kč, bez DPH. V ostatním se ujednání 
smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 10.

3136/84/6/2014 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemků v k.ú. Henčlov, Troubky nad Bečvou, Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje 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 mezi statutárním městem Přerov  jako 
propachtovatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/11 jako 
pachtýřem, za účelem  užívání a požívání  výnosů z výše uvedených pozemků  k zemědělskému  pachtu 
na dobu neurčitou  za  cenu 2 700,- Kč/ha/rok + náklady na daň z nemovitostí
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VARIANTA   II.:
schvaluje 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 mezi statutárním městem Přerov  
jako propachtovatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/11 jako 
pachtýřem, za účelem  užívání a požívání  výnosů z výše uvedených pozemků  k zemědělskému  
pachtu - na dobu určitou 5 let za cenu  2900,- Kč/ha/rok + náklady na daň z nemovitostí.

VARIANTA  III.:
schvaluje 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 mezi statutárním městem Přerov  jako 
propachtovatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/11 jako 
pachtýřem, za účelem  užívání a požívání  výnosů z výše uvedených pozemků  k zemědělskému  pachtu  
- na dobu určitou 10 let za cenu  3 100,- Kč/ha/rok + náklady na daň z nemovitostí.

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

3137/84/6/2014 Nájem pozemků p.č. 5215/27,  ostatní plocha a  p.č. 5215/26, ostatní 
plocha, oba v k.ú. Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, Přerov) 
a úhrada bezdůvodného obohacení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší část usnesení  č. 2417/63/6/2013 bod. 1, z  63. schůze Rady města Přerova  konané  dne 
9.5.2013.

2. schvaluje - uzavření nájemní smlouvy mezi  RNDr. H.A., Mgr. P.H., RNDr. P.K., Ing P.L., 
M.H.,   jako pronajímateli a statutárním městem Přerov jako nájemcem, na nájem pozemků 
p.č. 5215/26, ostatní plocha, o výměře     210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha, o výměře 898 
m2, oba v k.ú. Přerov, na dobu neurčitou, za roční úhradu 19 994,- Kč. Účelem nájmu je 
využívání veřejného prostranství a zpevněné plochy  na části pozemku p.č. 5215/27 a části p.č. 
5215/26 v k.ú. Přerov.

3. schvaluje - uzavření dohody o úhradě  za bezesmluvní užívání pozemků  p.č. 5215/27, ostatní 
plocha,  o výměře 1.461 m2 a  p.č. 5215/26, ostatní plocha, o výměře 210 m2, oba v k.ú. 
Přerov

a)   za  období od 1.1.2013 do 31.12.2013  mezi  statutárním městem Přerov jako  dlužníkem a RNDr. 
H.A.,  ve výši  6 664,- Kč 

b) za období od 22.6.2013 do 31.12.2013   mezi  statutárním městem Přerov jako  dlužníkem                
a  spoluvlastníky Ing P.L., M.H.,   jako   podílovými věřiteli, v celkové výši 3 527,- Kč.

c)  za  období od 24.9.2013 do 31.12.2013  mezi  statutárním městem Přerov jako  dlužníkem               
a  spoluvlastníky Mgr. P.H., RNDr. P.K.,  jako podílovými věřiteli  v celkové výši 1 808,- Kč.

d)  za  období od 16.3. 2009  do 31.12.2012 mezi statutárním městem Přerov, jako dlužníkem               
a M.H., P.L.,  jako  podílovými věřiteli  v celkové výši 24 928,70 Kč.
Při hlasování bylo pro 9, 1 proti.

3138/84/6/2014 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 uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
3.1.1999 mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a paní M.Z. (jako půjčitelem). Předmětem 
dodatku je navýšení výměry vypůjčených pozemků : u p.č. 1245/1 o 500 m2 , u p.č. 1084 o 230 m2  a u 
p.č.  1082 o 200 m2. V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 10.

3139/84/6/2014 Smlouva o provozování informačního místa - umístění dynamických 
informačních panelů v jiném nebytovém prostoru v v budově nám. 
TGM 16 v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provozování informačního místa 
mezi statutárním městem Přerov (jako zájemcem) a společností ADCALL systems, s.r.o., se sídlem 
Veverská Bítýška, M. Kudeříkové 776, IČ: 29293286 (jako provozovatelem). Předmětem smlouvy je 
umístění a provozování dvou kusů dynamických informačních panelů v čekárně oddělení dopravně-
správních agend v jiném nebytovém prostoru č. 555/5 vymezeném v budově č.p. 555, adminis., 
příslušné k části obce Přerov I.  - Město, která je součástí pozemku p.č. 193/1 a p.č. 194 oba v k.ú. 
Přerov. Za umístění těchto panelů zaplatí provozovatel zájemci ročně smluvní částku ve výši 24.000,-
Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 48 měsíců. 
Ostatní ujednání smlouvy dle přílohy č. 1.
Podmínkou uzavření Smlouvy je udělení písemného souhlasu Úřadu práce České republiky (jako 
pronajímatele výše uvedeného jiného nebytového prostoru č. 555/5) z titulu Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřené dne 5.1.2012 mezi ČR-Úřad práce České republiky, se sídlem Praha 2, 
Karlovo nám  1 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 10.

3140/84/6/2014 Smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi 
statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako provozovatelem 
sběrného dvora a místa zpětného odběru. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Obsahem 
smlouvy bude závazek provozovatele přijímat bezplatně v pracovní dny pondělí až pátek         
v době od 6:00 – 17:00 hodin a v neděli (s výjimkou státních svátků) v době od 8:00 do 12:00 
hodin od fyzických osob – občanů města Přerova odpad, který je uveden v důvodové zprávě     
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a od všech fyzických a právnických osob výrobky, které jsou předmětem zpětného odběru dle 
ust. § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále závazek objednatele hradit provozovateli za provozování sběrného 
dvora a místa zpětného odběru měsíčně odměnu ve výši součinu počtu hodin provozní doby     
v měsíci a prokazatelných nákladů na provoz ve výši 164,70,- Kč/hodinu, která bude dále 
navýšena o platnou sazbu DPH.

2. svěřuje vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 
rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného 
odběru, a to ve věcech změny provozní doby a změny specifikace odpadů.

Při hlasování bylo pro 10.

3141/84/6/2014 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov o 
roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 
kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2013, tedy o 1,4 %, a to s účinností od 
1. května 2014.

VARIANTA  II.:
neschvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov 
o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2013, tedy o 1,4 %, a to s 
účinností od 1. května 2014.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 10.
Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA  10.50 – 11.00 hodin.

4.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Miroslava Švadlenková – vedoucí provozního 
úseku TSMPr  a pan Zdeněk Holas – vedoucí odd.správy ostatního majetku a komunálních služeb.

3108/84/4/2014 Seznam chodníků určených k rekonstrukci či opravám na území 
statutárního města Přerova 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek a Bc. Václav 
Zatloukal člen Rady města Přerova.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí souhrnný materiál Seznam chodníků určených k rekonstrukci či opravám       
na území statutárního města Přerova včetně místních částí zpracovaný Technickými službami 
města Přerova, s.r.o. ve spolupráci s Magistrátem města Přerova

2. ukládá Odboru rozvoje a strategického rozvoje aktuálně připravovat dokumentace pro 
stavební povolení na opravy vybraných chodníků dle důvodové zprávy na podkladě vyjádření 
správců sítí a vlastníků pozemků.

Při hlasování bylo pro 10.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Švadlenková a pan Holas.

3109/84/4/2014 Fasáda roku 2013

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje 11.ročník soutěže Fasáda roku

2. pověřuje oddělení komunikace a vnějších vztahů, Kanceláře primátora, zveřejněním 
podmínek 11.ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem 
Přerovem a to na úředních deskách města, na webových stránkách města, zpravodajství 
Televize Přerov s.r.o. a v Přerovských listech

3. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje realizací samotné soutěže.

Při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing.arch. Klára Koryčanová – architektka města            
a Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje.
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4.3 Architektonicko-urbanistická soutěž "Prezentace archeologických nálezů v 
Přerově"

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže  
"Prezentace archeologických nálezů v Přerově"

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kulíšek předlohu stáhl.
Materiál bude předložen na příští jednání rady. Základním kritériem je nepřekročení částky 2 mil. Kč 
včetně DPH. Proto budou podrobně rozpracované náklady na jednotlivé části – výkupy pozemků, 
projekty, odměny.

3110/84/4/2014 Smlouva o spolupráci - kampaň Do práce na kole 2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zapojení města Přerova do kampaně na podporu cyklistické dopravy „Do práce      
na kole 2014“. Cílem akce je změnit vnímání cyklistické dopravy, vyzdvihnout její přínosy 
pro občany i životní prostředí města a motivovat je k dojíždění do práce na kole 
prostřednictvím soutěže. Motem kampaně je více jezdit na kole a méně automobily.

2. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2014             
s občanským sdružením Auto*Mat, se sídlem Praha 2, Lublaňská 18, dle přílohy důvodové 
zprávy.

Při hlasování bylo pro 6, 3 se zdrželi, Mgr. Dvorský Ph.D. nepřítomen a nehlasuje.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing.arch.Klára Koryčanová a Ing. Pavel Gala.

PŘESTÁVKA  11.50 – 11.55 hodin.
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Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil náměstek primátora Michal Zácha - je přítomno   
9 radních.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

3142/84/7/2014 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného 
příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Přerovem  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.2.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3143/84/7/2014 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
leden - březen 2014

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční       
ve školách, školských zařízeních a městské knihovně v období leden - březen 2014. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 9.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

3144/84/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  - DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 7, (1+0), o ploše 
32,74 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném    
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní V.H., za nájemné ve výši 1 145 Kč/měsíc 
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(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.8.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 14, (1+1), o ploše 
29,26 m² v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném   
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 
25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s panem J.B., za nájemné ve výši 1 024 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.8.2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. ruší usnesení č. 3048/82/8/2013 ze dne 11. prosince 2013 (bod 13  M.B.)

4. 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 
čtvrť IV 2528, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), 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. 4, na dobu neurčitou. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. ruší usnesení č. 3048/82/8/2013 ze dne 11. 12. 2013 (bod 25 - Iva Čelková)

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3145/84/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 
751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4 740,- Kč                 
na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2014

Při hlasování bylo pro 9.
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3146/84/8/2014 Vnitřní předpis č…/2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 6/2012 
vydaný Radou města Přerova – metodický pokyn k uzavírání 
nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního 
určení – v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního 
předpisu č. 4/2013

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. XX/2014, kterým se mění vnitřní předpis 
č. 6/2012 vydaný Radou města Přerova – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního 
předpisu č. 4/2013 vydaného Radou města Přerova. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2.2.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3147/84/8/2014 Poskytování služeb denního stacionáře a osobní asistence střediskem 
Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Ceník služeb denního stacionáře a osobní asistence poskytovaných střediskem 
Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, a to    
s účinností od 1. 2. 2014;

2. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor „0.9 – pracovna maséra“ o celkové 
výměře 18,87 m2 a movitého majetku (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy) v objektu Přerov č.p. 
27158/16 na pozemku p. č. 5196/25 v k.ú. Přerov mezi Sociálními službami města Přerova, 
p.o., IČ 49558854, se sídlem Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, jako pronajímatelem,        
a panem Lubomírem Houserem, IČ 49558854, místo podnikání Na Odpolední 607/14, 750 02 
Přerov, jako nájemcem, na dobu neurčitou, a to s účinností od 1. 2. 2014. Výše nájemného 
bude činit 20,-- Kč za m2 a rok, výše pronájmu movitého majetku bude činit 1 % z pořizovací 
ceny majetku za rok. Účelem nájmu je využití prostor a movitého majetku pro poskytování 
masáží a rekondičně rehabilitačního cvičení uživatelům střediska SSMP, p.o. – Denní pobyt.

Při hlasování bylo pro 9.

9.  RŮZNÉ
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3148/84/9/2014 Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní 
ochrany v Přerově" (dále jen OSPOD Přerov) a s tím související 
změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a tajemník 
MMPr Ing. Jiří Bakalík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany 
v Přerově" (dále jen "OSPOD"), který bude financovaný z Evropského strukturálního fondu 
(dále ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP 
LZZ) a obecního rozpočtu.

2. schvaluje vnitřní předpis č. ...../2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011, Organizační 
řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřních předpisů č.: 
19/2011, č. 21/2011, č. 26/2011, č. 3/2012, č. 5/2012, č. 7/2012, č. 12/2012, č. 24/2012, č. 
25/2012, č. 7/2013, č. 1/2014, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

3. schvaluje podle § 102 odstavce 2 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Přerova 
- na 308,7, a to s účinností od 1.3.2014 do 31.3.2015
- na 307,7, a to s účinností od 1.4.2015 do 30.6.2015
- na 304,7, a to s účinností od 1.7.2015.

Při hlasování bylo pro 9.

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

3149/84/9/2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) 
podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov,
nadstavby – modul Avízo a vazba Spisové služby na GIS

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb 
technické (servisní) podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov                              
č. STP/SSL/Přerov/2010 se smluvní stranou GEOVAP, spol. s r. o, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 
530 03 Pardubice, IČ 15049248, zastoupené ing. Robertem Matulíkem, jednatelem společnosti.

Při hlasování bylo pro 9.
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3150/84/9/2014 Návrh na vydání vnitřního předpisu, kterým se mění vnitřní předpis    
č. 13/2013 - 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 vydává vnitřní předpis č. .../2014, kterým se mění vnitřní předpis   
č. 13/2013 - Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 9.

3151/84/9/2014 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu sociálního 
fondu

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 339 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

0,0 + 1 411,5 1 411,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 339 Činnost místní správy 6 937,0 + 1 411,5 8 348,5

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem          
č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců města Přerova,     
v platném znění, poskytnutí bezúročných zápůjček a uzavření smluv o těchto zápůjčkách 
včetně jejich jištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. K.J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- C.V.

2. Mgr. J.J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- J.A.

3. C.V. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- P.B.

4. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- S.L.

5. Ing. B.A. Koupě bytového 50 000,- M.B.
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zařízení

6. Ing. H.A. Koupě bytového 
zařízení 

50 000,- H.J.

7. Mgr. V.Z. Výstavba rodinného 
domu

100 000,- J.M.

8. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- B.A.

9. Ing. P.L. Koupě rodinného 
domu

80 000,- G.V.

10. B.B., DiS. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Mgr. D.J.

11. S.L. Rekonstrukce 
rodinného domu

40 000,- K.I.

12. Ing. H.M. Rekonstrukce 
rodinného domu

30 000,- Ing. K.A.

13. Bc. N.Z. Rekonstrukce bytu 80 000,- Ing. L.M.

14. Ing. L.K. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- K.A.

15. K.T. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- Š.Z.

16. Bc. C.P. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Š.P.

17. P.P. Rekonstrukce 
rodinného domu

36 000,- M.A.

18. P.M. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- K.M.

19. D.Z. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.D.

20. M.D. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.V.

CELKEM 1 126 000,-

Při hlasování bylo pro 9.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.

3152/84/9/2014 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 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi 
Kulturními a informačními službami města Přerova a subjektem Centrum pro rodinu a děti Přerov, 
z.s., Mgr. Marie Stoklásková, Dluhonská 1481/91, 750 02 Přerov, IČ : 22606939 - 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. 8 o výměře 15,05 m2, které budou využívány jako kontaktní a konzultační místo. Výše 
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nájmu se stanovuje ve výši 200,00 Kč/m2/rok + DPH, služby spojené s nájmem budou vycházet           
z kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných nákladů.

Při hlasování bylo pro 9.

3153/84/9/2014 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet"

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 
10. března 2014 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku,

VARIANTA  II.:
neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Předsedající schůze náměstek primátora Mgr. Kulíšek doporučil hlasování o variantě II.:  Při 
hlasování bylo pro 8, 1 proti.

3155/84/9/2014 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova na léta 
2014-2016

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o vytvořené Strategii prevence kriminality statutárního města 
Přerova na léta 2014-2016

2. schvaluje Strategii prevenci kriminality na léta 2014-2016 a pověřuje manažera prevence 
kriminality zaslání tohoto dokumentu na odbor prevence kriminality MVČR cestou Krajského 
úřadu Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI

Termín: 14.2.2014

Při hlasování bylo pro 9.
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10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA,  TAJEMNÍKA  MAGISTRÁTU  

Mgr. Krákorová Pajůrková:
 Podnět z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport – připomínka členů komise 

k provozovateli Městského domu, aby na akcích, které se v Městském domě konají (taneční,
prodloužené) nebyl mladistvým prodáván alkohol.

Mgr. Kulíšek:
Je to úkol pro provozovatele Městského domu.

11. ZÁVĚR

Náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek ukončil 84. schůzi Rady města Přerova dne 29. ledna 2014    
ve 13.00 hodin.

V Přerově dne 3. února 2014

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                           Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                                člen Rady města Přerova


