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ZÁPIS

z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 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: Ing. Jiří Lajtoch 

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: p. Michal Zácha

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík – tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté: dle přiložené prezenčních listin

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 88. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 9. dubna 2014 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města, ze schůze byl omluven 
náměstek primátora p. Michal Zácha a později se dostavil náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     9 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze Rady města byl navržen Ing. Jaroslav Čermák.

Hlasování o ověřovateli:   9 pro

3289/88/1/2014 Program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014,

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze Rady města 
Přerova.
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

3290/88/2/2014 Kontrola usnesení - uzavření Smlouvy o ČSOB municipálním kontu

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Smlouvy o ČSOB municipálním kontu 
mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s, se sídlem Radlická 
333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, číslo účtu 209334845/0300.

Hlasování: 9 pro

3291/88/2/2014 Změna v personálním obsazení  Komise dopravy, bezpečnosti               
a prevence kriminality

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 30. 4. 2014 z funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality pana Marka Tokoše,

2. jmenuje s účinností k 1. 5. 2014 do funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality PhDr. Davida Štěpánka.

Hlasování: 9 pro

3292/88/2/2014 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova                    
za I. čtvrtletí 2014

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 I. čtvrtletí 2014.

Hlasování: 9 pro

3. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH K 31.12.2013

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

Na jednání Rady města byly přizvány vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková a vedoucí 
odd. rozpočtu Ing. Eva Řezáčová.

Na jednání Rady města došel náměstek primátora Mgr.Dušan Hluzín, tzn. bylo přítomno 10 členů 
Rady města. 
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3293/88/3/2014 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31.12.2013, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ, Mgr. P. KAROLA, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.4.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní závěrku statutárního 
města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2013 a  výsledek hospodaření ve výši 75.045.644,40 
Kč a jeho použití na tvorbu kategorie nerozdělený zisk.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ, Ing. A. HORÁK

Termín: 30.4.2014

Hlasování: Ing. Jiří Lajtoch - pro
Mgr. Josef Kulíšek - pro
Mgr. Dušan Hluzín - pro
Ing. Jaroslav Čermák - pro
Ing. Tomáš Dostal - pro
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. - pro
p. Čestmír Hlavinka - pro
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková - pro
Ing. Michal Špalek - pro
Bc. Václav Zatloukal - pro
p. Michal Zácha - omluven

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA        
ZA ROK 2013

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

3294/88/4/2014 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2013, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
celoročním hospodařením roku 2013, a to bez výhrad,
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b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2013,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního 
města Přerova k 31.12.2013 dle přílohy č. 13.

Hlasování: 10 pro

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Na jednání Rady města byly přizvány vedoucí Odboru ekonomiky paní Oldřiška Sedláčková a vedoucí 
odd. rozpočtu Ing. Eva Řezáčová.

3295/88/5/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 
předpis č. .../14, kterým se mění Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu ,,Útulek pro 
zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 20.5.2014

V diskusi Bc. Zatloukal informoval o zpracování projektu na rozšíření útulku a o zřízení 4 nových 
venkovních kotců.

Hlasování: 10 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

3296/88/5/2014 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy.

Hlasování: 10 pro

3297/88/5/2014 Rozpočtové opatření – rozpočtové opatření č. 6

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2           
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel

PŘESTÁVKA: 9.00 – 9.45 hodin

Z jednání odešly p. Sedláčková, Ing. Řezáčová a Ing. Novotná.

Radní se zúčastnili oslavy Dne Romů na základní škole B. Němcové 16.

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

3298/88/5/2014 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple       
sv. Jiří v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace 
na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, ve výši 50.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v 
případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón ČR.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele, a to za předpokladu poskytnutí finančního příspěvku z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 145,0 - 50,0 95,0

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

150,0 + 50,0 200,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 761,1 + 50,0 24 811,1

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši          
135.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí  této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, na 
úhradu nákladů spojených s realizací omítek, nátěrů a vstupních dveří kaple sv. Jiří na Horním 
náměstí,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

205 381,8 * + 135,0 205 516,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a obnova kulturních 
památek

0,0 + 135,0 135,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 811,1 * + 135,0 24 946,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3299/88/5/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.

1.
schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 7 334,00 Kč za paní Ž.H., bývalou 
nájemkyni bytu č. 10 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p. č. 5738/9 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/5) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 10.

2.
schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 31 804,00 Kč za paní Ž.H., vzniklého 
z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 3 v objektu k 
bydlení č.p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 906 v k.ú. Přerov 
(Škodova 33).

VARIANTA  II.

1.
neschválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 7 334,00 Kč za paní Ž.H., bývalou 
nájemkyni bytu č. 10 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/5) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 10.
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2.
neschválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 31 804,00 Kč za paní Ž.H., vzniklého 
z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 3 v objektu k 
bydlení č.p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 906 v k.ú. Přerov (Škodova 
33).

VARIANTA  III.

1.
schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 5 867,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 7 
334,00 Kč za paní Ž.H., bývalou nájemkyni bytu č. 10 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/5) vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 10.

2.
schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 25 443,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 31 
804,00 Kč za paní Ž.H., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 906 v k.ú. Přerov (Škodova 33).

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel primátor Ing. Lajtoch: 8 pro, 1 se zdržel, 1 
nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3300/88/5/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.
schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O.G. v 
objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. a  
obci Přerov (Jižní čtvrť II/13) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, v domě č. 2534/13, na ulici Jižní čtvrť 
II,

VARIANTA  II.

neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O.G. v 
objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. 
a obci Přerov (Jižní čtvrť II/13) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, v domě č. 2534/13, na ulici Jižní 
čtvrť II,

VARIANTA  III.
schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 29 452,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 36 815,00 Kč za paní O. G. v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. a obci Přerov (Jižní čtvrť II/13) vzniklého z důvodu prodlení s 
úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, 
v domě č. 2534/13, na ulici Jižní čtvrť II.

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel primátor Ing. Lajtoch: 9 pro,                     
1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.)



9

3301/88/5/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.

schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 671 852,00 Kč za paní E.T., bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č.  20 v objektu k bydlení č. p. 26, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p. č. 330 v k.ú. Přerov (Dr. Milady Horákové 13) vzniklého z důvodu prodlení s 
úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 20, v domě č. p. 26, (Dr. Milady 
Horákové 13),

VARIANTA  II.
neschválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 671 852,00 Kč za paní E.T., bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č.  20 v objektu k bydlení č. p. 26, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p. č. 330 v k.ú. Přerov (Dr. Milady Horákové 13) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 20, v domě č. p. 26, (Dr. Milady Horákové 
13),

VARIANTA  III.
schválit prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 537 482,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 
671 852,00 Kč za paní E. T., bývalou nájemkyní bytové jednotky č.  20 v objektu k bydlení č. p. 26, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 330 v k.ú. Přerov (Dr. Milady Horákové 
13) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 20, 
v domě č. p. 26, (Dr. Milady Horákové 13).

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel primátor Ing. Lajtoch: 9 pro, 1 nepřítomen 
(Mgr. Dvorský, Ph.D.)

3302/88/5/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.

schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení univerzálního stabilizačního systému.

VARIANTA  II.
neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení univerzálního stabilizačního systému.

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel primátor Ing. Lajtoch: 9 pro, 1 se zdržel
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3303/88/5/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.

schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení pulzních oxymetrů.

VARIANTA  II.
neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení pulzních oxymetrů.

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel primátor Ing. Lajtoch: 10 pro

6. GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2014

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

3304/88/6/2014 Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, 
kultury, sociální a zdravotnictví

Rada města Přerova po projednání:

1) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv      
o poskytnutí těchto dotací v oblasti:

a) sport - viz tabulky č. 1-15 této důvodové zprávy v celkové výši 1.700.000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 16-22 této důvodové zprávy v celkové výši 250.000 Kč,
c) kultura - viz tabulky č. 23-32 této důvodové zprávy v celkové výši 750.000 Kč 755.000 Kč,
d) sociální - viz tabulky č. 33-39 této důvodové zprávy v celkové výši 658.000 Kč,
e) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy v celkové výši 42.000 Kč,

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

Termín: 30.9.2014

2) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o 
poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky 
č. 1-41 této důvodové zprávy, kde je u žadatelů pod sloupcem "návrh pracovní skupiny" 
uvedena nulová výše dotace,

3) schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Grantového programu 
pro rok 2014 v souladu s podmínkami stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace.

V diskusi byly navrženy následující změny:
Mgr. Bohuslav Přidal – položku GKU 021/14 snížit o 5.000,-Kč a položku GKU 020/14 navýšit          
o 5.000,-Kč – hlasování: 10 pro
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primátor Ing. Jiří Lajtoch
– oblast kultury navýšit o 5.000,-Kč z rezervy na poskytování mimořádných dotací tzn. navýšení 
kultury na 755.000,- Kč - hlasování: 10 pro

- položku GKU 006/14 navýšit o 5.000,-Kč - hlasování: 10 pro

- položku GKU 063/14 snížit o 5.000,- Kč a položku GKU 039/14 navýšit o 5.000,-Kč - hlasování: 
10 pro

Mgr. Hluzín
- položku GSP 03/14 snížit o 5.000,-Kč a položku GSP 053/14 navýšit o 5.000,-Kč - hlasování:       

10 pro

Hlasování o celém upraveném usnesení: 10 pro

Stav finančních prostředků ke dni 04.04.2014

Celkem finančních prostředků                                   209.953.264,90 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 0,50 % p. a.
- vkladový účet u J&T Bank                        10.000.000,00 Kč – úrok 1,55 % p. a.

                                               
K dispozici na účtech 04.04.2014                               134.951.764,90 Kč   
                   
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce

Čerpání k datu 04.04.2014                                              2.421.501,77 Kč

Z jednání odešla p. Sedláčková.

7. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

3305/88/7/2014 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č. 5

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje roční monitorovací zprávu č. 5 o postupu realizace IPRM 
Přerov-Jih, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro
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3306/88/7/2014 Odvolání proti platebnímu výměru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje podat odvolání proti platebnímu výměru č. 111/2014 č.j. 
463469/14/3100-04702-804491 vydanému dne 27.3.2014 Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, 
oddělením dotací a finanční kontroly, referátem II (Olomouc).

Hlasování: 10 pro

3307/88/7/2014 Regenerace panelových sídlišť na území města Přerova I-Města

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje k zadání projektu 
regenerace panelového sídliště Trávník za podmínky finančního krytí

Hlasování: 10 pro

5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

3308/88/8/2014 „Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 
-  dodatek Příkazní smlouvy s externím administrátorem zadávacího 
řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku k Příkazní smlouvě č. SML/0162/2014 
uzavřené dne 17.3.2014 mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem, a společností JUSTITIA 
TENDER PARTNERS, s.r.o., sídlem: Půtova 1219/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 51 825, 
jako příkazníkem, dle přílohy č. 1.  Předmětem smlouvy je zastoupení zadavatele při výkonu práv a 
povinností zadavatele podle § 151 zákonač.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zajištění přípravy a realizace zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na 
stavební práce „Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7“. Předmětem dodatku je změna názvu veřejné 
zakázky.

Hlasování: 10 pro

3309/88/8/2014 Veřejná zakázka "Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov –
dodatečné stavební práce" – schválení zadávacího řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“.
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2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Sběrný dvůr odpadů, 
Želatovská, Přerov – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. zadání veřejné 
zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek § 23 odst. 7 a)
zákona.

3. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, ve spolupráci s Oddělením investic a 
technické správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby neprodleně zahájil,         
v souladu s § 34, odst. 5, písm. b) toto jednací řízení bez uveřejnění a jeho výsledek předložil 
Radě Města Přerova ke schválení na její nejbližší pravidelnou schůzi.

Hlasování: 10 pro

Na jednání Rady města byli přizváni Bc. Bohdana Kalincová z Úseku veřejných zakázek a Mgr. 
Vlastimil Křesálek – jednatel JUSTITIA TENDER PARTNERS s.r.o.

3310/88/8/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro posouzení 
kvalifikace, pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce, kvalifikační dokumentaci a obchodní podmínky k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce „Lávka U Tenisu“ dle příloh č. 1 - 3.

VARIANTA I

2. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky a zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek k 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Lávka U Tenisu“ dle příloh č. 4 – 5, kdy 
zadavatel stanovuje následující hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek uchazečů:

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
2. Za tímto účelem zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria: 

a. nabídková cena váha 60 % 
hodnocena bude cena celkem bez DPH 

b. lhůta předání a převzetí díla váha 40 % 
hodnocen bude počet celých kalendářních dnů uvedených dodavatelem v návrhu smlouvy

VARIANTA  II.

2. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky a zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek k 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Lávka U Tenisu“ dle příloh č. 6 – 7, kdy 
zadavatel na základě doporučení odboru správy majetku a komunálních služeb stanovuje 
následující hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek uchazečů:

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
2. Za tímto účelem zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria: 

a. nabídková cena váha 70 % 
hodnocena bude cena celkem bez DPH 
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b. lhůta předání a převzetí díla váha 30 % 
hodnocen bude počet celých kalendářních dnů uvedených dodavatelem v návrhu smlouvy

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

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

Ladislav Mlčák zastupitel města Přerova Petr Laga zastupitel města Přerova 

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

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

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

zastupitelka města 
Přerova

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

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

Ladislav Mlčák zastupitel města Přerova Petr Laga zastupitel města Přerova 

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

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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Hlasování – bod 2. var.I: 7 pro, 3 se zdrželi
Hlasování  - body 1, 3, 4, 5, 6: 10 pro

Z jednání Rady města odešli Bc. Kalincová a Mgr. Křesálek.

PŘESTÁVKA: 11.05 – 11.15 hod

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS, materiály 
ústně předložil primátor Ing. Jiří Lajtoch.

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

3311/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/19 v k.ú. 
Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 238/19, orná půda, o výměře 181 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 10 pro

3312/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 263, ovocný sad,          
o výměře 326 m2, v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem,  jako pronajímatelem a M.V., 
jako nájemcem, kterou bude ke dni 30.4.2014 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 263 
, ovocný sad, o výměře 326 m2 , v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem dne 24.11.2004.

Hlasování: 10 pro

3313/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých  věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 
oba v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 1306, trvalý travní porost o výměře 261 m2 a  pozemku p.č. 1307, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 49 m2  oba  v k.ú. Žeravice.

Hlasování: 10 pro

3314/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova                                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 113/1, orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice         
u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku statutárního města Přerova

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 113/1, orná půda,  o výměře 77,66 m2 v k.ú. 
Popovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

Hlasování: 10 pro

3315/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 
6569/1, oba v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 
3524/2, zahrada, o výměře  209 m2,  pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře  262 m2, oba       
v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům  p.č. 
3524/2, zahrada, o výměře 209 m2, pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. 
Přerov.

Hlasování: 10 pro

3316/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Čekyně, k.ú. Žeravice, 
k.ú. Penčice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu  plynoucího  z  nájemní smlouvy     
ze dne 7.4.2009,  dále nájemní smlouvy  ze dne 1.6.2009 a nájemní smlouvy ze dne 22.5.2008,  
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uzavřené  mezi statutárním městem Přerov,  jako pronajímatelem, na straně jedné a společností  
Zemědělské družstvo Kokory, se sídlem Kokory 381, jako nájemcem,  na straně druhé,  jejímž  
předmětem  byly pozemky  p.č. 518, chmelnice, o výměře 37 m2, p.č. 519, chmelnice,             
o výměře 40 m2, p.č. 520, chmelnice, o výměře 256 m2, p.č. 670, chmelnice, o výměře 505 m2,
p.č. 1006, trvalý travní porost, o výměře 443 m2, p.č. 1231, orná půda, o výměře 2717 m2, p.č. 
1499, orná půda, o výměře 17058 m2, p.č. 1555, orná půda, o výměře 503 m2 vše v k.ú. 
Žeravice, dále pozemky p.č. 477, trvalý travní porost, o výměře 5682 m2, p.č. 790, orná půda, 
o výměře 412 m2, p.č. 957, orná půda, o výměře 6223 m2, p.č. 1065, trvalý travní porost,          
o výměře 723 m2, p.č. 118, orná půda, o výměře 36870 m2, p.č. 1226, orná půda, o výměře 
11473 m2 vše v k.ú. Čekyně,  pozemků p.č. 270, orná půda, o výměře 381 m2, p.č.284, orná 
půda, o výměře 988 m2, p.č.285, orná půda, o výměře 1519 m2, p.č. 415, trvalý travní porost,   
o výměře  7461 m2, p.č. 449, trvalý travní porost, o výměře 68 475 m2, p.č. 486, orná půda,     
o výměře 1288 m2, p.č. 490, orná půda, o výměře 355 m2, p.č. 511, orná půda, o výměře 2332 
m2, p.č. 523, orná půda, o výměře 3160 m2, p.č.525, orná půda, o výměře 845 m2, p.č. 539, 
trvalý travní porost, o výměře 3211 m2, p.č. 522, chmelnice, o výměře 85 m2, p.č. 529, ostatní 
plocha, o výměře 1243 m2, p.č. 532, orná půda, o výměře 793 m2,  část  p.č. 531, ostatní 
plocha,  o výměře  1000 m2,  část  p.č. 493, ostatní plocha, o výměře 1200 m2,  vše v k.ú. 
Penčice a  pozemek p.č. 649, trvalý travní porost, o výměře 5534 m2 v k.ú. Penčičky,             
ve vlastnictví statutárního města Přerov.

Nájem bude ukončen  dohodou ke dni  uzavření  nového pachtovního vztahu se společností 
Zemědělské družstvo Kokory, se sídlem Kokory, 381,  na pacht pozemků uvedených v  bodu 2 
usnesení.

2. schvaluje záměr statutárního města, Přerov - pacht pozemku p.č. 518, chmelnice, o výměře 
37 m2, p.č. 519, chmelnice, o výměře 40 m2, p.č. 520, chmelnice, o výměře 256 m2, p.č. 670, 
chmelnice, o výměře 505 m2, p.č. 1006, trvalý travní porost, o výměře 443 m2, p.č.1197, trvalý 
travní porost, o výměře 4388 m2, p.č. 1231,orná půda, o výměře 2717 m2, p.č. 1473, orná 
půda,  o výměře 323 m2, p.č. 1482, orná půda, o výměře 569 m2, p.č. 1499, orná půda, o 
výměře 17058 m2, p.č. 1519, orná půda o výměře 503 m2, p.č.1555, orná půda, o výměře 503 
m2, p.č. 1581, orná půda, o výměře 1889 m2,  část p.č. 1596, orná půda, o výměře 3790 m2,
p.č. 1613, ostatní plocha, o výměře 180 m2, část  p.č. 1632, ostatní plocha, o výměře 634 m2 

vše v k.ú. Žeravice, dále pozemky p.č. 440, orná půda, o výměře 243 m2,  p.č.  477, trvalý 
travní porost, o výměře 5682 m2, p.č. 614, trvalý travní porost , o výměře 67 m2, p.č. 615, orná 
půda, o výměře 166 m2, část p.č. 695, ostatní plocha, o výměře 715 m2, p.č. 790, orná půda, o 
výměře  412 m2,  p.č. 885, chmelnice, o výměře 4450 m2

, p.č. 900, orná půda, o výměře 1987 
m2, p.č. 957, orná půda, o výměře 6223 m2, p.č. 974, chmelnice, o výměře 240 m2, p.č. 1059, 
orná půda, o výměře 126 m2, p.č. 1063, orná půda, o výměře 1982 m2, p.č. 1065, trvalý travní 
porost, o výměře 723 m2, p.č. 1118, orná půda, o výměře 36870 m2, p.č. 1174, orná půda, o 
výměře 168 m2, p.č. 1222/9, orná půda, o výměře 42495 m2, p.č. 1222/10, orná půda, o 
výměře 5389 m2, p.č. 122/11, ostatní plocha, o výměře 7845 m2, p.č. 1226, orná půda, o 
výměře 11473 m2, p.č. 1246, ostatní plocha, o výměře 829 m2  vše v k.ú. Čekyně,  pozemků 
p.č. 257, orná půda, o výměře 1364 m2, p.č. 258, ostatní plocha,  o výměře 677 m2, p.č. 284, 
orná půda, o výměře  988 m2, p.č. 285, orná půda, o výměře 1519 m2, p.č. 415, trvalý travní 
porost, o výměře  7461 m2, p.č. 419, trvalý travní porost, o výměře 880 m2, p.č. 422, trvalý 
travní porost, o výměře 618 m2, p.č. 449, trvalý travní porost, o výměře 68475 m2, p.č. 486, 
orná půda, o výměře 1288 m2,  p.č. 487, ostatní plocha, o výměře 319 m2, p.č. 489, orná půda, 
o výměře 97 m2, p.č. 490, orná půda, o výměře 355 m2, p.č. 511, orná půda, o výměře 2332 
m2, p.č. 523, orná půda, o výměře 3160 m2, p.č. 525, orná půda, o výměře 845 m2, p.č. 539, 
trvalý travní porost, o výměře 3211 m2, p.č. 522, chmelnice, o výměře 85 m2, p.č. 529, ostatní 
plocha, o výměře 1243 m2, p.č. 532, orná půda, o výměře 793 m2,  část p.č. 531, ostatní 
plocha,  o výměře  1000 m2,  část p.č. 493 ostatní plocha, o výměře 1200 m2,  vše v k.ú. 
Penčice a  pozemků p.č. 271, chmelnice, o výměře 1542 m2, p.č. 272, orná půda, o výměře 
344 m2, p.č. 284, orná půda, o výměře 2991 m2. p.č. 285, chmelnice, o výměře 43 m2, p.č. 288, 
orná půda, o výměře 669 m2, p.č. 291, orná půda, o výměře 665 m2, p.č. 295, orná půda, o 
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výměře 954, m2, p.č. 300, orná půda, o výměře 486 m2, p.č. 341, orná půda, o výměře 546 m2, 
p.č. 351, orná půda, o výměře 891 m2, p.č. 357, orná půda, o výměře 881 m2, p.č. 361, orná 
půda, o výměře 758 m2, p.č. 366, orná půda, o výměře 642 m2, p.č. 392, orná půda, o výměře 
583 m2, p.č. 395, orná půda, o výměře 1422 m2, p.č. 397, orná půda, o výměře 567 m2, p.č. 
399, orná půda, o výměře 168 m2, p.č. 400, orná půda, o výměře 2670 m2, p.č. 521, orná půda, 
o výměře 797 m2, p.č. 524, orná půda, o výměře 1016 m2, p.č. 532, orná půda, o výměře 375 
m2, p.č. 534, orná půda, o výměře 228 m2, p.č. 536, orná půda, o výměře 298 m2, p.č. 593, 
trvalý travní porost, o výměře 6565 m2, p.č. 601, trvalý travní porost, o výměře 768 m2, p.č. 
624, trvalý travní porost, o výměře 358 m2, p.č. 640, trvalý travní porost,  o výměře 574 m2, 
p.č. 645,  trvalý travní porost, o výměře  499 m2, p.č. 649, trvalý travní porost, o výměře 5534 
m2, p.č. 696, ostatní plocha, o výměře 3032 m2, p.č. 697, orná půda, o výměře 251 m2, p.č. 
698, chmelnice, o výměře 1276 m2,  p.č. 705, orná půda, o výměře 739 m2, p.č. 706, orná 
půda, o výměře 680 m2, p.č.711, ostatní plocha, o výměře 393 m2, p.č. 718, ostatní plocha, o 
výměře 236 m2, p.č. 730, orná půda, o výměře 225 m2

, p.č. 731,  chmelnice, o výměře 513 m2, 
p.č. 732, orná půda, o výměře 249 m2, p.č.  742, orná půda, o výměře 2302 m2 vše  v k.ú. 
Penčičky,  pozemků p.č. 58/12, orná půda, o výměře 3614 m2, p.č. 94/3, orná půda, o výměře 
2358 m2 vše v k.ú. Popovice u Přerova a pozemků p.č. 275, orná půda, o výměře 5232 m2, p.č. 
287/12, orná půda o výměře 323 m2, p.č. 308/10, orná půda, o výměře 7882 m2, p.č. 308/14, 
orná půda, o výměře 372 m2, p.č. 343/29, orná půda, o výměře 302 m2, p.č. 343/37, orná půda, 
o výměře 2960 m2, p.č. 392/19, orná půda, o výměře 16 m2, p.č. 392/20, orná půda, o výměře 
547 m2, p.č. 414/6, orná půda, o výměře 7732 m2, p.č. 423/14, orná půda, o výměře 23669 m2, 
p.č. 428/2, orná půda,  o výměře 2434 m2, p.č. 433/8, orná půda, o výměře 1730 m2, p.č. 480, 
orná půda, o výměře 9496 m2, p.č. 528/2, ostatní plocha, o výměře 2177 m2, p.č. 544 ostatní 
plocha, o výměře 182 m2, p.č. 562/2, ostatní plocha, o výměře 472 m2, p.č. 571/1, ostatní  
plocha, o výměře 2637 m2, p.č. 578, ostatní plocha, o výměře 135 m2, p.č. 602, ostatní plocha, 
o výměře 302 m2, p.č. 627/19, ostatní plocha, o výměře 302 m2, p.č. 631/2, ostatní plocha,       
o výměře 234 m2 vše v k.ú. Předmostí,  ve vlastnictví statutárního města Přerov.

Hlasování: 10 pro

3317/88/9/2014 Záměr převodu a převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – záměr úplatného převodu 19 bytových jednotek, 
záměr úplatného převodu spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 
3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám, úplatný převod 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod spoluvlastnických 
podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám 
za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu 19 níže uvedených bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 457, č.p. 1062, 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část 
obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví jednotek náleží, a to
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spoluvlastnický podíl na společných
jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
457/1 2308/203682
457/2 6927/203682
457/3 6183/203682
457/4 6203/203682
457/5 5092/203682
457/6 5217/203682
457/7 6194/203682
457/8 5101/203682
457/9 5181/203682
457/10 6244/203682
457/11 5094/203682
457/12 5220/203682
1094/1 2330/203682
1094/2 8069/203682
1094/4 5303/203682
1094/5 5115/203682
1094/10 5314/203682
1094/1 1 5207/203682
1094/1 2 6332/203682

2. schvaluje záměr úplatného převodu 5 níže uvedených spoluvlastnických podílů na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 5 bytových jednotek převedených před účinností 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění náleží, a to

jednotka č. spoluvlastnický podíl na pozemku
1094/3 5230/203682
1094/6 6255/203682
1094/7 5303/203682
1094/8 5182/203682
1094/9 6260/203682

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 16 bytových jednotek   
v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
3067/4 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 vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 
této předlohy.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 5 spoluvlastnických 
podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 5  bytových jednotek náleží,    
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví majitelů těchto bytových jednotek, za 
kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. Prodané bytové jednotky a kupní ceny za 
převod pozemků jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Hlasování: 10 pro
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3318/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova  - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4293/1, p.č. 
3161/1 oba v k.ú. Přerov a části pozemku  p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části pozemku p.č. 4293/12, ostatní 
plocha, o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 3161/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 30/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 300 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 10 pro

3319/88/9/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 
4717/23, ost. plocha. o výměře 309 m2 a p.č. 4717/31, ost. plocha, o výměře 83 m2 , vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem 
do hospodaření  Střední zemědělské školy Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, za podmínky že 
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku p.č.6767/1, ost. plocha, o výměře 835 
m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje,  s právem  hospodaření Střední 
zemědělská škola Přerov, Osmek 47,  do vlastnictví  statutárního města Přerova,              
IČ 00301825.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 
6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2, z vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření 
Střední zemědělská škola Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, do vlastnictví statutárního města 
Přerova, IČ  00301825.

Hlasování: 10 pro

3320/88/9/2014 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov 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 části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém 
plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha – silnice) o výměře 
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43 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje,   
IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany.

Hlasování: 10 pro

3321/88/9/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit převod 3 bytových jednotek            
č. 2506/5, č. 2508/4, č. 2508/6 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech 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 a pozemků p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které nejsou užívány nájemci a jsou volné, 
do vlastnictví paní B.S.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit převod 8 bytových jednotek č. 
2506/2, č. 2506/3, č. 2506/6, č. 2507/1, č. 2507/2, č. 2507/6, č. 2508/3, č. 2508/5 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, které jsou užívány nájemci a nebyla s nájemci uzavřena smlouva o 
převodu vlastnictví bytové jednotky, do vlastnictví paní B.S.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2506/1 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena 
dne 3.12.2013 s panem E.V., z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 375.358,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/3 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena 
dne 21.8.2013 s manželi L. a M.N., z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců 
a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 375.982,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/5 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena 
dne 18.9.2013 s manželi B. a J.K., z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 374.759,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy         
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/1 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena 
dne 23.8.2013 s paní N.M., z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 449.357,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy          
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/2 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena 
dne 30.8.2013 s manželi J.a P.M., z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 368.665,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 17 bytových jednotek             
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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, do 
vlastnictví nájemců dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

Hlasování: 10 pro

3322/88/9/2014 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549, 
vše v k.ú. Přerov, z podílového spoluvlastnictví Kamily Foretníkové a 
Sylvy Sedlářové do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 304 m2 a p.č. 5307/548 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 128 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K. F. a S.S.
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(každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 224.800,- Kč 
za podmínky finančního krytí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemku p.č. 
5307/549 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z 
podílového spoluvlastnictví K.F., a S.S. (každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Hlasování: 10 pro

3323/88/9/2014 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, 
zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. Lověšice         
u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a movitého majetku ze dne 23.3.2004    
na rodinný dům č.p. 228,   příslušný  k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku 
p.č.st. 229 a pozemky p.č. st. 229,  zast.pl. a nádvoří, o výměře 398 m2 (dříve 401 m2) a p.č. 65, ost. 
pl., sportoviště a rekreační plocha,  o výměře 1.108 m2, (dříve 1.108 m2),  vše v k.ú. Lověšice              
u Přerova, (Dělnický dům v Lověšicích),  uzavřenou mezi Fondem dětí a mládeže  "v likvidaci",         
se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 43, IČ 47987197, jako převodcem a statutárním městem Přerov, 
jako nabyvatelem, dle přílohy č. 2.

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a ČR - Úřadem pro zastupování státu       
ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Čermák)

3324/88/9/2014 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit účast statutárního města Přerova na 
veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským 
úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. Janem Svobodou dne 31.3.2014 pod č.j. 164 
EX 1429/13-135, jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu  id. 1/8 na 
pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, 
p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov.

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

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

Hlasování: 10 pro

3325/88/9/2014 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 830/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o pachtu  mezi statutárním městem Přerovem, jako 
propachtovatelem a  podílovými spoluvlastníky R.K., M.G., A.S. a J.P., jako pachtýři. 
Předmětem smlouvy je pacht pozemku p.č. 830/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 339 m2, v 
k.ú. Újezdec u Přerova.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok.  Pachtovné 
bude čini 1,- Kč/m2/rok, tj. 339,- Kč/rok. 
Ujednáním pachtovní smlouvy bude závazek pachtýře  uhradit bezesmluvní užívání daného 
pozemku ve výši  763,20  Kč Kč  za období od 1.5.2011 do 30.4.2014. 
Účelem pachtu je užívání pozemku jako zahrady.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

2. schvaluje uzavření dohody o  úhradě pohledávek  za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 830/2 
v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a M.a V.K, jako 
dlužníky. 
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku činí 254, 40 Kč za období od 1.5.2011 do 30.4.2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 10 pro

3326/88/9/2014 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Teplo Přerov a.s. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál 
v Přerově, koupaliště v Penčicích, zimní stadion v Přerově a Sportovní 
halu v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě, kterou dne 
30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s.,               
IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku 
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č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013 a 
dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky tvořících 
sportovní areály - plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice, zimní stadion Přerov a Sportovní halu      
v Přerově. Dodatkem č. 13 se mění čl. V odst. 2 nájemní smlouvy tak, že se text:

„Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám, s výjimkou nemovitostí 
uvedených v příloze č. 1 pod bodem 1), tj. nemovitostí tvořících plavecký areál Přerov. V případě 
nemovitostí tvořících plavecký areál Přerov je nájemce oprávněn přenechat předmět nájmu do 
podnájmu třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.“

nahrazuje textem:

„Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám, s výjimkou části stavby 
občanského vybavení č.p. 852, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 4307 
v k.ú. Přerov (krytý bazén), ve které je umístěn krytý bazén, masážní vana, whirpooly a divoká řeka a 
která je vyznačena v plánku stavby jako příloze č. 2 této smlouvy, kterou je nájemce oprávněn 
přenechat do podnájmu třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.“

Dodatkem č. 13 se za čl. V odst. 18 nájemní smlouvy vkládá nový čl. V odst. 19: 

„Pronajímatel dává souhlas, aby stavba občanského vybavení č.p. 2884, příslušná k části obce Přerov 
I-Město, postavená na pozemku p.č. 5307/209 v k.ú. Přerov (Sportovní hala), byla užívána a veřejně 
prezentována pod názvem „Městská sportovní hala“ a aby nájemce umístil na své náklady tento název 
na vnějším plášti této budovy.“

Dodatkem č. 13 se dále mění označení nemovitých věcí v příloze č. 1 nájemní smlouvy (Seznam 
nemovitého majetku) tak, že se text:

1. plavecký areál v Přerově:
a) pozemky v k.ú. Přerov:
- p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4678 m2, 
- p.č. 4344/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 212 m2, 
b) budovy včetně součástí a příslušenství:
- stavba občanského vybavení č.p. 852, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na 
pozemcích p.č. 4307 a p.č. 4344/2 v k.ú. Přerov (krytý bazén), včetně bezbariérového vstupu,

2. koupaliště v Penčicích:
a) pozemky v k.ú. Penčičky:
-  p.č. 212/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 47 m2, 
-  p.č. 213/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2, 
-  p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2, 

b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství:
- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice,  postavená na 
pozemcích p.č 212/6, p.č. 213/4, p.č. 214/4 a p.č. 216/3 v k.ú. Penčičky,

3. zimní stadion v Přerově:
b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství: 
- jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích  p.č. 5307/108, 
p.č. 5307/229, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613  v k.ú. Přerov (zimní 
stadion),

nahrazuje textem:

1. plavecký areál v Přerově:
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a) pozemky v k.ú. Přerov:
- p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4890 m2, 

b) budovy včetně součástí a příslušenství:
- stavba občanského vybavení č.p. 852, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku 
p.č. 4307 v k.ú. Přerov (krytý bazén), včetně bezbariérového vstupu,

2. koupaliště v Penčicích:
a) pozemky v k.ú. Penčičky:
- p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m2, 

b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství:
- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená na 
pozemcích p.č. 214/4 a p.č. 216/3 v k.ú. Penčičky,

3. zimní stadion v Přerově:
b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství: 
- jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích p.č. 5307/108,  
p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613 v k.ú. Přerov (zimní stadion),

V jiném se text nájemní smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 10 pro

3327/88/9/2014 Nájem nemovitých věcí a movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - prostor sloužících podnikání  a movitých věcí tvořících 
vybavení těchto prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 
Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  který je 
součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - prostor sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C,   
v rozsahu dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov,  o celkové výměře 229,48 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
Zařízením školního stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 
roky s účinnosti od 1.5.2014. Účelem nájmu je zajištění dodávky stravy a provozu bufetu        
v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov. Roční  nájemné bude činit 186.643,80 Kč a 
bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - zařízení a vybavení kuchyňského bloku, v rozsahu dle přílohy č. 2, v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov,  jako 
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pronajímatelem a Zařízením školního stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 4 roky, s účinností od 1.5.2014. Roční nájemné bude činit celkem 115.389,81 Kč, a 
bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 10 pro

3328/88/9/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416 v 
k.ú. Žeravice (bývalá MŠ).

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne   ze 
dne 15.3.2007, ve znění dodatku č. 1 ze 16.5.2007 na prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 
184, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416,  v k.ú. 
Žeravice,  (Pod lesem 184/48, bývalá MŠ) o celkové výměře 225,50 m2  uzavřené mezi statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a spolkem Markus M, se sídlem Přerov XII - Žeravice, Pod lesem 
184/48, IČ 49558731, jako vypůjčitelem.  

Dodatkem č. 2:

1.  bude rozšířen předmět výpůjčky o prostor  o výměře 14 m2, tj. celková výměra vypůjčených prostor 
bude činit  239,50 m2.

2. budou navýšeny náklady  za energie. Původní výše paušálů 2.000,-Kč/měsíc se upraví na novou 
výši paušálů   2.500,-Kč/měsíc.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 10 pro

3329/88/9/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru 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 
(Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor 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. 92 o výměře 21,3 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I – Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3  měsíce.  Účelem výpůjčky bude využití prostoru 
pro uskladnění dřevěných soch (betlému) a letního nábytku, užívaného v Galerii města Přerova. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
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Termín: 30.4.2014

Hlasování: 10 pro

3330/88/9/2014 Výpůjčka movité věci z majetku statutárního města Přerova –
uměleckého díla Donna Con Velo

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku movité věci, uměleckého díla Donna Con 
Velo, italského autora Maria Converia, v pořizovací hodnotě 50.126,- Kč, Muzeu Komenského v 
Přerově, p.o., IČ 097969, se sídlem Přerov I – Město, Horní náměstí 7, na dobu od 15.4.2014 do 
15.9.2014, za účelem výstavy.

Hlasování: 10 pro

3331/88/9/2014 Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 07 - 191/2012 
mezi statutárním městem Přerov a Českou poštou, s.p.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 07 -
191/2012 uzavřené dne 5. 6. 2012 mezi statutárním městem Přerov a Českou poštou, s.p., se sídlem 
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983, ve věci změny v článku III. Převody 
plateb a v bodě 1.1 Přílohy č. 1

Hlasování: 10 pro

3332/88/9/2014 Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové 
dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, 
č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.
schválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu 
č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10, IČ: 29461227, se sídlem Přerov I – Město, Jižní 
čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 49,5 % skutečně vynaložených nákladů, max. však ve výši 525.000,-
Kč na opravu střešního pláště domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10 v Přerově, 
příslušném k části obce Přerov I- Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov.

VARIANTA  II.
neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu 
č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10, IČ: 29461227, se sídlem Přerov I – Město, Jižní 
čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 49,5 % skutečně vynaložených nákladů, max. však ve výši 525.000,-
Kč na opravu střešního pláště domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10 v Přerově, 
příslušném k části obce Přerov I- Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se záměru poskytnutí mimořádné 
účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek – viz výše.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 7 pro, 3se zdrželi
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Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 12.00 – 12.45 hodin

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Michal Špalek, tzn. bylo přítomno 9 členů Rady města Přerova.

10. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

3333/88/10/2014 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
duben – červen 2014

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 duben – červen 2014. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro

3334/88/10/2014 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ       
Za mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská 
pro rok 2014 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2014 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, 
Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole 
Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.4.2014

Hlasování: 9 pro

3335/88/10/2014 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2014/2015 

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

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním 
městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy,

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách – součástech základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy,
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3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle přílohy 
důvodové zprávy,

vše s účinností od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.

Hlasování: 9 pro

3336/88/10/2014 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle 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: 15.4.2014

Hlasování: 9 pro

3337/88/10/2014 Poskytnutí propagačních služeb v rámci projektu „Školy v přírodě“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí propagačních služeb mezi společností Precheza a.s., 
IČ: 26872307, se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov I – Město, 750 02 Přerov jako 
společností a statutárním městem Přerovem jako městem.

Předmětem této smlouvy je realizace propagačních služeb za úplatu 20.000,- Kč bez DPH pro účely 
Projektu realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřizovaných statutárním městem 
Přerovem ve školním roce 2013/2014 – „Školy v přírodě“.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.4.2014

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2111 Příjmy za poskytnutí služeb -  
propagace

0,0 + 24,2 24,2
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy 2 373,0 + 20,0 2 393,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6399 210 Ost. finanční operace -DPH 23 307,4 + 4,2 23 311,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

61X Školská zařízení 40 280,8 + 20,0 40 300,8

Hlasování: 9 pro

3338/88/10/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2014/2015  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení dvou přípravných tříd Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ:45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 
2014/2015 za podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními 
prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje pro školní rok 2014/2015 zřízení jedné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, za předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 
odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a 
vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, vše ve znění pozdějších předpisů a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této 
třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2014/2015 dle pravidel a v rozsahu uvedeném      
v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,    
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2014 až 
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8/2015, a to z rozpočtu statutárního města a za podmínky finančního krytí těchto nákladů        
v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

V diskusi Mgr. Krákorová Pajůrková informovala, že Komise pro výchovu a vzdělávání projednávala 
tento materiál a v bodě 3 se neusnesla.

Hlasování: 9 pro

3339/88/10/2014 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – změna termínu vrácení 
schváleného předfinancování projektu z Operačního programu 
Vzdělávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 2 usnesení č. 2877/78/7/2013 ze 78. schůze konané dne 23. 10. 2013, v následujícím 
znění: 

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

2. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, 
bezodkladně po schválení první monitorovací zprávy a zaslání druhé zálohové platby 
Krajským úřadem Olomouckého kraje nebo nejpozději ke 31. květnu 2014, vrátit první část 
finančních prostředků určených na předfinancování projektu s názvem „Motivační workshopy 
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, a to ve výši 322 218,50 Kč na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2014

3. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, v 
návaznosti na schválení závěrečné monitorovací zprávy k projektu s názvem „Motivační 
workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání, nejpozději však ke 30. červnu 2015, vrátit druhou část 
finančních prostředků (tzv. zádržné) určených na předfinancování výše uvedeného projektu, a 
to ve výši 252 781,50 Kč na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

Hlasování: 9 pro

3340/88/10/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, 
Boženy Němcové 16 – příspěvkové organizaci
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 
3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Boženy Němcové 16. 
Předmětem znění dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 05. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 
Pospíšilová.

3341/88/10/2014 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace - jmenování členů komise včetně předsedy, 
určení tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, 
Hlavní 61, příspěvková organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace, zřízené statutárním městem Přerov,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 
zřízené statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 10. 04. 2014.
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace:

 Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
 Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem)
 Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
 Ivana Zdařilová (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 
14)

 Miroslava Kleskeňová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov -
Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace)

 Mgr. Miroslava Rajhelová (školní inspektor České školní inspekce) 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014



34

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace - pana Mgr. Dušana Hluzína, s účinností od 10. 04. 2014,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace je s účinností od 10. 04. 2014 paní Bc. Jana Hradilová, zaměstnankyně 
Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace zřízené statutárním 
městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

Hlasování: 9 pro

3342/88/10/2014 DROPZONE PROSTĚJOV - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                 
200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem DROPZONE PROSTĚJOV, IČ: 22817930, se sídlem Hvozdec 55, na úhradu 
části nákladů spojených s organizací Mistrovství světa v parašutismu, které se bude konat v 
Přerově dne 25. - 31. srpna 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 319,0 * - 200,0 119,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 150,0 + 200,0 350,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

V diskusi Mgr. Krákorová Pajůrková informovala, že Komise pro výchovu a vzdělávání projednávala 
tento materiála a neusnesla se.

Hlasování: 9 pro



35

3343/88/10/2014 Malminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit
poskytnutí dotace subjektu Malminibike club pro děti o.s., IČ: 01516337, se sídlem Rybí 191 (okres 
Nový Jičín), na činnost minibikové akademie v roce 2014.

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

3344/88/10/2014 Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Lověšice, IČ: 75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice,                
U sokolovny 226/5, na úhradu části nákladů spojených s opravou podlahy tělocvičny 
sokolovny v Lověšicích v občanské vybavenosti č.p. 226 na parcele p.č. st. 232 v k.ú. 
Lověšice u Přerova v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

119,0 * - 10,0 109,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná
činnost

350,0 * + 10,0 360,0

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Hlasování: 7 pro,1 se zdržel, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek)

3345/88/10/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši max. 15% skutečně vynaložených nákladů níže uvedené akce, tzn. 
poskytnutí částky do max. výše 1 074 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů spojených se zateplením a 
výměnou oken budovy loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov 
v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2. pololetí 2014

V diskusi podal Ing. Dostal protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 10% , což je 716.000,-Kč.

Hlasování o protinávrh Ing. Dostala: 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – NEPROŠLO
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Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 2 se zdrželi

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

3346/88/11/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+1), o ploše 28,92 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem O.B.,  za  nájemné  ve  
výši 1 404,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 73,50 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.D.,  za  nájemné  ve  výši 
1 461,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 39,04 m2, v domě č. p. 2483, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2527, v k. ú. Přerov, Purkyňova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní I.J.,  za  nájemné  ve  výši 1 895,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 47 (1+1), o ploše 38,91 m2, v domě č. p. 2563, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2411/3, v k. ú. Přerov, 
Sokolovská, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní V.K.,  za  nájemné  ve  
výši 1 497,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 61,86 m2, v domě č. p. 2543, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.5745/15, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní L.P.,  za  nájemné  ve  
výši 3 003,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 48,52 m2, v domě č. p. 1829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 925, v k. ú. Přerov, Kojetínská 
1829, č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní J.B.,  za  nájemné  ve  výši 2 
119,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení, 
za podmínky postupného splácení dlužných soudních nákladů spojených s vystěhováním z 
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předchozího obecního bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 (2+2), o ploše 54,48 m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, č. 
o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní K.K.,  za  nájemné  ve  výši  2 645,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (0+1), o ploše 38,74 m2, v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 1165, v k. ú. Přerov, Gen. 
Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem V.P.,  za  nájemné  ve  
výši  1 880,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+1), o ploše 29,12 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 
II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem I.H.,  za  nájemné  ve  výši  1 
413,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 48,95 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, č. 
o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní A.C.,  za  nájemné  ve  výši  2 138,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+2), o ploše 49,96 m2, v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, č. 
o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní L.D.,  za  nájemné  ve  výši  2 182,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 10. 2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3, (1+0), o ploše 
26,58 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k.ú. Přerov, Na hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12) s paní V.Ř., za nájemné ve výši 930 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 12, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 11, (1+1), o ploše 
29,56 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. 13) s paní H.Ř., za nájemné ve výši 1 034 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 14, (1+0), o ploše 
25,17 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1(vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14) s paní E.H., za nájemné ve výši 880 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 14, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 6, (1+1), o ploše 
29,56 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. 15) s paní Ž.I., za nájemné ve výši 1 034 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 6, (1+0), o ploše 
27,01 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1(vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16) s panem F.D., za nájemné ve výši 945 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 16, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

17. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 55, (1+0), o ploše 
34,85 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3 v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 17) s paní J.N., za nájemné ve výši 1 219 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 17, na dobu určitou do 31.10.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1946/38 s 
paní Z.Ž.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s manželi R. a 
M.J.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č 5 v Přerově, Denisova 6, s manželi F. a I.M.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Škodova 33, s panem J.Ž.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/7, s paní M.I.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7, 
s manželi E. a D.H.

24. neschvaluje přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově paní J.H.

25. neschvaluje přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově paní K.M.

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Husova 15, s panem R.M.

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, nám. Fr. Rasche7, s paní M.B.
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28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Kojetínská 36, s paní J.P.

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Denisova 12, s paní S.P.

30. ruší usnesení č. 3236/86/8/2014ze dne 5. 3. 2014 (bod 13 – M.Z.).

31. ruší usnesení č. 3048/82/8/2013 ze dne 11. 12. 2013 (bod 16 – V.B.).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.5.2014

Hlasování: 9 pro

3347/88/11/2014 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 
provozovaných na území statutárního města Přerov.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se počtu ubytoven ve městě a stávající 
legislativě.

Hlasování: 9 pro

3348/88/11/2014 Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, 
z.s. - mimořádná účelová dotace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.
schválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s., 
IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, ve výši 30.000,- Kč na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Komunitním 
centru Armády spásy v Přerově.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.

neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Armáda spásy v České republice, 
z.s., IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, ve výši 30.000,- Kč na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Komunitním 
centru Armády spásy v Přerově.

Dle diskuse bylo hlasování o variantě II: 6 pro, 2 proti, 1 se zdržel

3349/88/11/2014 Záměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov -
mimořádná účelová dotace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:
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VARIANTA  I.

schválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, 
se sídlem 9. května 1928/82, Přerov, Přerov I-Město, PSČ: 750 02, ve výši 100.000,- Kč 30.000,- Kč
na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.
neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Oblastní charita Přerov, IČ: 
45180270, se sídlem 9. května 1928/82, Přerov, Přerov I-Město, PSČ: 750 02, ve výši 100.000,- Kč na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

V diskusi byl podán protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 30.000,-Kč.

Hlasování o protinávrhu – 30.000,- Kč: 6 pro, 3 se zdrželi

3350/88/11/2014 Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České 
republice z.s., místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.

schválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Svaz tělesně postižených v České 
republice z.s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, ve 
výši 44.000,- Kč 20.000,- Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se 
sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, ve výši 44.000,- Kč na poskytování sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala – poskytnout dotaci ve výši 20.000,-Kč: 7 pro, 2 se 
zdrželi

3351/88/11/2014 Nordic walking live - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:
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1. VARIANTA  I.
schválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
NORDIC WALKING LIVE, IČ 22908170, se sídlem K Milířům 273, 549 31 Hronov, jako 
příjemcem dotace, na nákup a potisk propagačních materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

2. schválit následující úpravu rozpočtu :

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

339,0 - 5,0 334,0

3599 620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 0,0 + 5,0 5,0

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.5.2014

VARIANTA  II.

neschválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem NORDIC 
WALKING LIVE, IČ 22908170, se sídlem K Milířům 273, 549 31 Hronov, jako příjemcem dotace, na 
nákup a potisk propagačních materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

Hlasování o variantě I: 2 pro, 3 proti, 4 se zdrželi – NEPROŠLO

Hlasování o variantě II: 8 pro, 1 se zdržel

3352/88/11/2014 Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA I:

1. schválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 
Plzeň,  jako příjemcem dotace, na činnost nadace v roce 2014.

2. schválit následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

334,0* - 15,0 319,0

3599 620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 5,0* + 15,0 20,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.5.2014
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VARIANTA  II.
neschválit poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň,  jako 
příjemcem dotace, na činnost nadace v roce 2014.

Hlasování o variantě I: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel

3353/88/11/2014 Záměr na poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného 
automobilu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.
schválit záměr na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč paní M. , na koupi a úpravu 
automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.

neschválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč paní M.S., na koupi a úpravu automobilu 
pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2014.

Hlasování o variantě II: 8 pro, 1 se zdržel

3354/88/11/2014 Poskytnutí peněžitého daru na zakoupení sluchadla pro sluchově 
postiženou dceru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru na nákup sluchadla pro 
nedoslýchavou L.K., v roce 2014.

Hlasování: 9 pro

3355/88/11/2014 Tréninkové bydlení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí záměr na realizaci programu Tréninkové bydlení zajišťovaného Oddělením 
sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství,

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci předložit Radě 
města Přerova program Tréninkového bydlení,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 10.9.2014
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3. neschvaluje realizaci programu Tréninkové bydlení navrhovaného subjektem Armáda spásy    
v České republice, z. s., IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, v obecních 
bytech v Přerově.

Hlasování: 9 pro

3356/88/11/2014 Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně -
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 33. Konferenci sociální 
psychiatrie

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a neuzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem AMEPRA, s.r.o., IČ 26473071, se sídlem Praha 2, Španělská 1073/10 na 
pořádání 33. Konference sociální psychiatrie.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel

3357/88/11/2014 Alfa handicap - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 44.000,- Kč 
subjektu Alfa handicap - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 
26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, z toho:
-  částku 31.000,- Kč na organizaci celostátní akce "Orientační závody handicapovaných", konané dne 
04.05.2014 v parku Michalov v Přerově a
-  částku 13.000,- Kč na organizaci akce "Alfaolympiády", konané dne 17.07.2014 v parku na Náměstí 
Svobody v Přerově.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 44 000,- Kč 
subjektu Alfa handicap - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 
26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2 na organizaci akcí 
„Orientační závody handicapovaných“ a „Alfaolympiáda“.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na 
poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč subjektu Alfa handicap - Sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 
750 02 Přerov 2, na organizaci celostátní akce "Orientační závody handicapovaných", konané dne 
04.05.2014 v parku Michalov v Přerově a na organizaci akce "Alfaolympiády", konané dne 
17.07.2014 v parku na Náměstí Svobody v Přerově.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška – poskytnout dotaci ve výši 30.000,- Kč: 7 pro, 1 proti,       
1 se zdržel
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Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová.

PŘESTÁVKA: 14.40 – 14.45 hodin

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Jaroslav Čermák, tzn. bylo přítomno 8 členů Rady města 
Přerova.

12.RŮZNÉ

Na jednání Rady města byl přizván ředitel Městské policie Mgr. Omar Teriaki.

3358/88/12/2014 Zpráva o činnosti manažera prevence kriminality města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti manažera prevence 
kriminality města Přerova.

Hlasování: 8 pro

3359/88/12/2014 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí předloženou zprávu,
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí.

Hlasování: 8 pro

3360/88/12/2014 Zpráva o plnění „Koncepce vývoje Městské policie Přerov pro období 
let 2013 – 2016“ za rok 2013

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu.

Hlasování: 8 pro

Z jednání odešel Mgr. Teriaki.

3361/88/12/2014 Doplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku ve výši 7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje
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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 uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě č.SML/0210/2014 uzavřené dne 28. 3. 2014  mezi statutárním městem Přerov 
jako poskytovatelem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, 
IČ:70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc jako příjemcem neinvestičního příspěvku ve výši 
7.500,- Kč.
Dodatkem č. 1 bude doplněn čl. I. odst. 2 smlouvy o činnosti bodů c), d):
c) provoz, údržba, revize a opravy koncových prvků (sirén) jednotného systému varování a 

vyrozumění obyvatelstva (dále jen JSVV) na území poskytovatele 

d) provoz a údržba zadávacího pracoviště systému JSVV umístěného v Centru krizového řízené 
poskytovatele v objektu příjemce na adrese Šířava 25, 750 00  Přerov. 

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku se nemění.

Hlasování: 8 pro

3362/88/12/2014 Stanovení počtu zastupitelů.

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 stanovit v souladu    
s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 
Zastupitelstva města Přerova na volební období 2014 - 2018 na 35.

Hlasování: 8 pro

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

Bc. Václav Zatlouka
 pozvánka na „Barevný den“ – pátek 25.4.2014 od 9.00 do 16.30 hodin na náměstí T.G.M. –

cílem akce je představit Přerovanům hravou formou odpady, jejich třídění a recyklaci

 informace pro Radu města jako jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. týkající se zpronevěry finančních prostředků již 
bývalou zaměstnankyní TSMPr s.r.o.

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
 podnět týkající se nepořádku veřejného prostranství ve Škodové ulici (viz níže návrh usnesení)

3363/88/13/2014 Podnět - Škodova ulice

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi připravit návrh 
řešení neutěšené situace veřejného prostranství v ulici Škodova z důvodu obecného ohrožení.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 30.4.2014

Hlasování: 8 pro



46

14. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 88. schůzi Rady města Přerova konanou dne 9. dubna 2014               
v 15.30 hodin.

V Přerově dne 15. 4. 2014

                Ing. Jiří Lajtoch
           primátor města Přerova

             Ing. Jaroslav Čermák
           člen Rady města Přerova

     Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora města Přerova


