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USNESENÍ z 92. schůze Rady města Přerova konané dne 4. června 2014

3436/92/1/2014 Program 92. schůze Rady města Přerova konané dne 4. června 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 92. schůze Rady města Přerova konané dne 4. června 2014

2. schvaluje pana náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 92. schůze 
Rady města Přerova.

3437/92/3/2014 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společností Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov a. s., 
Přerovská rozvojová, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

3438/92/3/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, II. výběrové řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. …. /, kterým se mění 
Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu dle přílohy 
č. 1

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vzor smlouvy o zápůjčce, 
včetně dokumentace představující zajištění zápůjčky a žádosti o zápůjčku dle přílohy č. 2

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky II. výběrového řízení 
pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
v roce 2014 takto:

a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů budou 
podávány v termínu od 30.6.2014 do 15.8.2014,

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

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.6.2014
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3439/92/3/2014 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 22/12/LCD ze dne 24.02.2012 mezi statutárním městem Přerov 
jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, jako 
věřitelem, kterým se prodlužuje konečný termín splatnosti úvěru do 31.12.2015.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

3440/92/3/2014 Souhlas se zastavením exekuce a upuštění od vymáhání pohledávky 

Rada města Přerova po projednání:

1. vyslovuje souhlas se zastavením exekučního řízení dle návrhu Exekutorského úřadu Přerov, 
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, č.j.: 103 Ex 06263/05-24 ze dne 26.3.2014, za panem 
***, IČ: 465 87 161, pro pohledávku z let 1999 - 2002 za neuhrazené faktury na nájemném a 
službách z pronájmu nebytového prostoru na ul. Komenského 25, v Přerově, ve výši              
423 955,20 Kč a příslušenstvím.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky z 
důvodu nedobytnosti za panem ***, IČ: 465 87 161, pro pohledávku z let 1999 - 2002 za 
neuhrazené faktury na nájemném a službách z pronájmu nebytového prostoru na ul. 
Komenského 25, v Přerově, jejíž celková výše ke dni 16.6.2014 činí 4 059 476,63 Kč, z toho 
neuhrazené nájemné a zálohy na službách 423 955,20 Kč a úroky z prodlení 3 635 521,43 Kč.

3441/92/3/2014 Rozpočtové opatření č. 9

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy č. 1.

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

3442/92/3/2014 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek

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

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření
rozpočet

po úpravě
625 Sociální služby města 

Přerova
24 972,3 * - 3 067,0

+ 3 067,0
24 972,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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3443/92/3/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky 
Františka Slaměníka

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč subjektu Obec Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 
Radslavice, IČ: 00301884, na obnovu hrobky Františka Slaměníka.

3444/92/3/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na 
Krajské dožínky v Přerově

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč subjektu Okresní agrární komora v Přerově, se sídlem 
Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v Přerově.

3445/92/3/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na 
finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů 
gymnázií

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč subjektu Nadační fond GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 
2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů 
gymnázií.

3446/92/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání a odpis pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném a úhradách za služby spojené s 
předmětem nájmu v celkové výši 145.131,58 Kč za společností Profigreen s.r.o., IČ: 45273383, se 
sídlem Přerov I – Město, Trávník 14, PSČ: 750 02, který se váže k nebytovým prostorům umístěným v 
budově č.p. 1117, ul. Trávník, postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. Z dlužné částky 
145.131,58 Kč činí 123.276,14 Kč dluh na nájemném a úhradách za služby a 21.855,44 Kč dluh na 
úrocích z prodlení.

3447/92/3/2014 Smlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit smlouvu o zápůjčce mezi statutárním 
městem Přerov jako zapůjčitelem a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se 
sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem. 
Předmětem smlouvy je bezúročná zápůjčka ve výši 395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) na účely spočívající v předfinancování projektu 
Dostavníčko s divadlem – mezinárodního festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 
2014 v Přerově. Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě nejpozději do 31. 
12. 2014.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

47 092,2 * - 395,0 46 697,2

3429 110 Ostatní zájmová 
činnost a rekreace

0,0 + 395,0 395,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3448/92/3/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec na oslavu 110 
let výročí

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec, se sídlem Velké Novosady 553/12, Přerov I-
Město, IČ: 65920554, na oslavu 110 let výročí SDH Újezdec.

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
1349 230 Zrušené místní 

poplatky
0,0 + 30,0 30,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5512 110 Požární ochrana -

dobrovolná část
0,0 + 30,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

24 471,1 + 30,0 25 501,1

3449/92/3/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let 
výročí

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor 
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dobrovolných hasičů Dluhonice, se sídlem Náves 32, Přerov - Dluhonice, IČ: 65920864, na 
oslavu 110 let výročí SDH Dluhonice.

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

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva)
46 697,2 * - 35,0 46 662,2

5512 110 Požární ochrana -
dobrovolná část

30,0 * + 35,0 65,0

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 501,1 * + 30,0 25 536,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3450/92/3/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení stabilizačního systému

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení univerzálního stabilizačního systému.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ve smlouvě o poskytnutí 
dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
nákladů na pořízení stabilizačního systému, na jehož položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% 
jeho celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20 % z celkové výši dotace."

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z výherních

hracích přístrojů
31 400,0 * + 120,0 31 520,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 610 Záležitosti krizového řízení j. n. 190,0 + 120,0 310,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 936,1 * + 120,0 26 056,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3451/92/3/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení pulzních oxymetrů

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení pulzních oxymetrů.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ve smlouvě o poskytnutí 
dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
nákladů na pořízení pulzních oxymetrů, na jejichž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% 
jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20 % z celkové výši dotace."

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z výherních

hracích přístrojů
31 520,0 * + 20,0 31 540,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 610 Záležitosti krizového řízení j. n. 310,0 * + 20,0 330,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

26 056,1 * + 20,0 26 076,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3452/92/4/2014 ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace k ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy,

2. jmenuje primátora města Ing. Jiřího Lajtocha členem řídícího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace, dle důvodové zprávy.

3453/92/4/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. 12121813 ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 12121813 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ mezi Statutárním 
městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí 
České republiky, IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

3454/92/4/2014 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2014-2020

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

3455/92/4/2014 Fasáda roku 2013-výsledky soutěže

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky 11.ročníku soutěže Fasáda roku dle důvodové 
zprávy .

3456/92/4/2014 Architektonicko-urbanistická soutěž "Prezentace archeologických 
nálezů v Přerově"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky architektonicko-urbanistické soutěže o návrh "Prezentace archeologických 
nálezů v Přerově"
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2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr zajištěním projektových prací a 
inženýrské činnosti vedoucí k realizaci stavby dle vítězného návrhu v souladu se Soutěžními 
podmínkami

3457/92/4/2014 Nejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 
500 tis. Kč

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nejnutnější opravy domovního majetku 
a úpravu financování akcí nad 500 tis. Kč

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle přílohy.

3458/92/5/2014 Veřejná zakázka „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov -
Laguna“ schválení zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce „Sdružená cyklistická 
stezka a chodník Přerov - Laguna“, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejná zakázka malého rozsahu,

2 schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 
1-3

3 pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ
1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00 60838744
2. Eurovia CS a.s., Národní 10, Praha 1, PSČ 113 19 45274924
3. Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov, PSČ 750 02 47155558
4. Sates Morava spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské 

Meziříčí, PSČ 757 01
60775530

5. Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 - Nové Město, PSČ 
110 00 

43005560

3459/92/5/2014 Veřejná zakázka „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova" -  zrušení 
zadávacího řízení, schválení zahájení nového zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání:

1 ruší, v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky na služby 
„Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města 
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Přerova“, zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona, a to za předpokladu 
marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče 
z účasti v zadávacím řízení, dle § 110 odst. 4 zákona, nebo pokud zadavatel nevyhoví 
námitkám podaným v souladu s ust. § 110 odst. 4 a 7 zákona,

2 schvaluje zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Pojištění nemovitého 
a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“, v otevřeném řízení, 
dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a to za předpokladu zrušení předcházejícího zadávacího řízení, 
dle bodu 1 usnesení, v souladu s ust. § 84 odst. 6 zákona,

3 schvaluje oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci dle příloh č. 1 a 2,

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace
Mgr. Pavel Stoklasa MMPr Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr
Lenka Mikešová MMPr Milan Rytíř MMPr
Mgr. Martina Švestková MMPr Mgr. Petr Karola MMPr

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace
Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6 ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace
Ing. Jaroslav Čermák člen rady Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora
Ing. Jiří Lajtoch primátor Mgr. Šárka Krákorová 

Pajůrková 
členka Rady města 
Přerova

Mgr. Petr Karola MMPr Mgr. Jana Hrubá MMPr
Milan Rytíř MMPr Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr
Mgr. Veronika 
Stejskalová

MMPr Mgr. Pavel Stoklasa MMPr

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace
Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

3460/92/5/2014 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - výsledek posouzení kvalifikace a 
schválení zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v užším 
řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce 
„Lávka U Tenisu“ zájemce:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ 530 02, IČ 
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25253361
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 60838744
SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, Brno - Veveří, PSČ 602 00, IČ 49454501
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00, IČ 26271303

2. rozhodla v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, vyzvat k podání nabídky do veřejné zakázky „Lávka U Tenisu“ 
zájemce:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ 25317628

3461/92/5/2014 „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2014 - 2016“ - schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování 
hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 - 2016“ uchazeče č.3 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 
681, pro nesplnění požadavků na podání nabídky

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování 
hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 - 2016“ uchazeče č.1 
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 257 88 001, 
pro nesplnění požadavků zadavatele na obchodní podmínky

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování hlasových a datových 
služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 - 2016“, která byla předložena uchazečem č. 
2, společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, IČ: 601 93 336

4. schvaluje uzavření „Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací“ mezi statutárním městem Přerov, jako účastníkem, a společností 
Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, 
IČ: 601 93 336, jako poskytovatelem služeb, na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 - 2016“

Cena za plnění bude činit 1 110 542,40 Kč bez DPH, tj. 1 343 756,30 Kč vč. DPH.

3462/92/5/2014 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML/0788/2013 na zajištění 
energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0788/2013 ze dne 8. 8. 2013, na zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu, se 
zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585, 
dle přílohy č. 1.
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3463/92/5/2014 Veřejná zakázka "Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov –
dodatečné stavební práce" – schválení výsledku zadávacího řízení a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0078/2014

Rada města Přerova po projednání:

1 bere na vědomí výsledek zadávacího řízení, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – jednací řízení bez uveřejnění, na zadání 
dodatečných stavebních prací, nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky „Sběrný 
dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“, dle přílohy č. 1,

2 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0078/2014 ze dne 24.1.2014, na 
provedení stavby „Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“, se zhotovitelem SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 
Brno, IČ 480 35 599, dle přílohy č. 2.

3464/92/5/2014 „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 
komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení 
a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „PŘEROV –
SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ dle příloh č. 1 až 4.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM 
PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, ve zjednodušeném 
podlimitním řízení

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „PŘEROV 
– SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, a to:

Zájemci pro Část 1. veřejné zakázky – dodávka odpadových nádob:

Obchodní společnosti, sídlo IČ
Tomáš Adler, Krapkova 217/18, 779 00, Olomouc - Nová Ulice
Korespondenční adresa:
Jeremenkova 5, 772 00 Olomouc

76358895

MEVA-BRNO, s.r.o., Želešice, 24. dubna 428, PSČ 664 43 63471892
MEVA-Ostrava, s.r.o., Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1b, PSČ 702 00 64088707
Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 
1544, PSČ 250 01

26684055

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 760 01 25347942

Zájemci pro Část 2. veřejné zakázky – dodávka kompostérů a kompostovacích sil:

Obchodní společnosti, sídlo IČ
SULO s.r.o., Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 165/34, PSČ 147 00 28162269
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JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., Zlín, Zarámí 4432, PSČ 760 01 42339723
MEVA a.s., Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13 46708766
SSI Schäfer s.r.o., Hranice, Tovární čp. 325, PSČ 753 00 61060755
REO AMOS, spol. s r. o., Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava 42767181

4. 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:

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace
1. Bc. Václav Zatloukal zástupce zadavatele, 

člen RM
Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 

náměstek primátora
2. Mgr. Zdeněk Vojtášek MMPr Ing. Eva Kousalová MMPr
3. Ing. Miroslava

Švadlenková
TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního
úseku

Ing. Radek 
Koněvalík

TSMP, s.r.o.
Ředitel

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace
Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek

5. 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 a 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:

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace
1. Bc. Václav Zatloukal zástupce zadavatele, 

člen RM
Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 

náměstek primátora
2. Petr Laga člen ZM Mgr. Helena 

Netopilová 
člen ZM

3. RNDr. Pavel Juliš MMPr Ing. Marcela 
Novotná

MMPr

4. Ing. Eva Kousalová MMPr Zdeněk Holas MMPr
5. Ing. Miroslava

Švadlenková
TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního
úseku

Ing. Radek 
Koněvalík

TSMP, s.r.o.
Ředitel

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace
Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek

3465/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20).

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 
sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 – prodejny dveří a podlah) o celkové 
výměře 56,16 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, v Přerovských listech a na internetových stránkách 
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statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč 
(vč. DPH).

3466/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 2625/1,  
p.č.  2626,  p.č. 5074/3  a p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní 
plocha, díl "g, "o výměře 119 m2, části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 
m2 a části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha, díl "w", o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 
2625/1, zahrada, díl "h", o výměře 26 m2 vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5961-
93/2013, ze dne 18.11.2013, z vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 
2627/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 
18.11.2013, označené jako díl "s" pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2 , dále 
díl "p", o výměře 37 m2 a díl "o", o výměře 3 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Přerov, Kratochvílova 6, Přerov I-Město.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova

a). úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1, zahrada, díl "a", o výměře 214 m2, části pozemku p.č. 
2625/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "c", o výměře 26 m2, a části pozemku p.č. 2626, ostatní 
plocha, manipulační plocha, díl "j", o výměře 221 m2, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze 
dne 18.11.2013, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 a 
pozemek p.č. 2624/2, zast. pl., o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

b).úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1 zahrada, díl "b, " o výměře 53 m2, pozemku p.č. 2625/1, 
ostatní plocha díl "d", o výměře 237 m2 a části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, manipulační plocha, 
díl " k", o výměře 92 m2, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, označený jako 
nově vzniklý pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 a pozemek p.č. 2625/3, zast. pl., o výměře 
16 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova.

c). úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 489 m2

dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, označený jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 a pozemek p.č. 2625/5, zast. pl., o výměře 12 m2 vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

d). úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, zahrada, díl "f" o výměře 222 m2, dle geometrického 
plánu, označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

e). úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1,ostatní plocha, manipulační plocha, díl "i", o výměře 225 
m2, dle geometrického plánu č. č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, označený jako nově vzniklý 
pozemek p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

f). úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 249 m2, 
dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, označený jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 a pozemek p.č. 2625/4, zast. pl., o výměře 19 m2 vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.
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g). úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 217 m2, 
dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013 označený jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 2625/23, zahrada, o výměře 217 m2 a pozemek p.č. 2625/2 zast. pl. o výměře 16 m2 vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

3467/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4960/10, ost. plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 5845-63/2013 jako pozemek p.č.4960/13, o výměře 22 m2, v k.ú. 
Přerov.

3468/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 1205/1, orná půda, o výměře cca 407 m2 v k.ú. Žeravice.

3469/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části 
pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova úplatný převod z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5003, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 134 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov.

3470/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod do 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5307/256, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 695 m2 v k.ú. Přerov.

3471/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerov  pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. 
Kozlovice u  Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.
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3472/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 641/103, 
jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 15).

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 641/103, jiný nebytový prostor, v 
objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. 
Přerov (Žerotínovo nám. 15) o výměře 17,01 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v 
k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 78, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1701/137821 z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

3473/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 6714/1, ostatní plocha, o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.

3474/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových jednotek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101 o 
výměře 87,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Vaňkova 1), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2495, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
ve výši 871/7746 a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední 
desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 o 
výměře 93,04 m2 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/6, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/6, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/6, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, ve výši 9304/99447 a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 
úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech 
a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).
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3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 90/101 o 
výměře 17,0 m2 v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 596/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
(Bratrská 21, 23, 25), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 596/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 596/4, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve výši 85/8474 a vyhlášení výběrového řízení na prodej této 
nebytové jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 424/102 o 
výměře 38,3 m2 v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 603, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Čapky 
Drahlovského 3), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 603, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 603, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, ve výši 383/9482 a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů 
na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských 
listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

3475/92/6/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 
3464 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve 
výši 521/14801 na pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov k 
bytové jednotce č. 2003/7 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14).

3476/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1007 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1007, vodní plocha, o 
výměře cca 50 m2 v k.ú. Žeravice.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
paní L.Č. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1007, vodní 
plocha, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Žeravice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
29 dnů. Nájemné bude činit 99,- Kč. Účelem nájmu je uložení dřeva na otop.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014
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3477/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice 
u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 455/2, ovocný sad, o 
výměře 260 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 455/2, ovocný 
sad, o výměře 260 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem a V*** 
H***, ve výši 455,30 Kč za období od 1.10.2011 do 30.6.2014.

3478/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z vlastnictví statutárního města Přerova do podílového 
spoluvlastnictví paní B*** K*** k id 1/2 a paní M*** R***, k id 1/2, za kupní cenu 72.330,-
Kč, t.j. 233,32 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1306 o výměře 261 
m2 v k.ú. Žeravice ve výši 1,- Kč/m2/rok a pozemku p.č. 1307 o výměře 49 m2 v k.ú. Žeravice 
ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 24.10.2010 do data právních účinků vkladu práva, 
dle kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení, do katastru nemovitostí. Dohoda o 
úhradě za bezesmluvní užívání bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
vlastníkem pozemku) a paní B*** K*** a paní M*** R***(jako uživateli pozemku).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

3479/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 586, 
ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí a části pozemku p.č. 520/3, ostatní plocha, dle 
geometrického plánu č. 1120-63/2013 část označená novým p.č. 520/4 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti PD Přerov s.r.o., 
se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 60777095, za kupní cenu ve výši 29.000,- Kč, t.j. 500,-
Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 586 o výměře 54 
m2, části pozemku p.č. 520/3 o výměře 4 m2 oba v k.ú. Předmostí ve výši 250,- Kč/m2/rok, a 
to za období od 4.11.2011 do data právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené 
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dle bodu 1. návrhu usnesení, do katastru nemovitostí a za užívání části pozemku p.č. 30/1 o 
výměře 150 m2 v k.ú. Předmostí ve výši 250,- Kč/m2/rok, a to za období od 4.11.2011 do 
31.1.2014. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerov (jako vlastníkem pozemků) a společností PD Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 
43, IČ: 60777095 (jako uživatelem pozemků).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

3480/92/6/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 6050/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 5959-78/2014 část 
označená novým p.č. 6050/266 o výměře 692 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví pana J***M*** za kupní cenu ve výši 228.360,- Kč, t.j. 330,- Kč/m2 - cena v místě a 
čase obvyklá.

3481/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytových jednotek č. 
100/103 a č. 100/104 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 1020/23/4/2014, bod 1, odstavec I., schváleného na 23. Zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč
do vlastnictví společnosti CK Souček s.r.o., IČ 46580531, se sídlem Přerov I – Město, Palackého 
100/20.“

a to tak, že se usnesení mění v osobě nabyvatele následovně:

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
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znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč
do vlastnictví *** L*** S***.“

3482/92/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k 
bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod – doprodej bytové jednotky č. 2632/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 
2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov 
(tř. Gen. Janouška 14, 16) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1189/18131 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, za cenu 182.727,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov ve výši 1189/18131 za cenu 12.375,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 195,102,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady 
nájemce) stanovené znaleckým posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k 
celkové době nájmu, do vlastnictví stávajícího nájemce, *** P*** V***, přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.8.2014.

3483/92/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 
2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5745/28 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 9 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov, z prodeje ve 
smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.

3484/92/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek a nebytových prostor

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit záměr úplatného převodu nebytové 
jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m2 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 
293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
75/10 v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit záměr úplatného převodu nebytové 
jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m2 v objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2, 4), včetně 
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spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov.

3485/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 
vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1                                                                                                                                                                                                       

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 4.1.2010 mezi statutárním městem 
Přerov (jako budoucím prodávajícím) a PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská 
brána 7, IČ: 46962344 (jako budoucím kupujícím). Dodatkem se mění lhůta realizace stavby 
Obchodní galerie Přerov, která se prodlužuje do 30.6.2016.
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

3486/92/6/2014 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení Zastupitelstva 
města Přerova č. 503/12/3/2012 ze dne a to tak, že bod 1 bude nově znít:
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 
2883/109, o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 4549, o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 
4784/1, o výměře 681 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4943/2, o výměře 3208 m2, ostatní plocha, 
silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/1, o 
výměře 4196 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5022, o 
výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3, o výměře 2753 m2, ostatní plocha, silnice, 
p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 5098/2, o výměře 2589 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 5199/1, o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, 
o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5385/1, o výměře 1517 m2, zahrada, 
p.č. 6868/5, o výměře 460 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 2883/116, o výměře 669 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 4967/1, o výměře 
7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č.4988/7, o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
4988/8, o výměře 264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/5, o výměře 2931 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 
4947/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 
4947/9, o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10, o výměře 46 m2, ostatní plocha, 
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zeleň, p.č. 4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/12, o 
výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/9, o výměře 174 m2, ostatní 
plocha, zeleň, p.č. 4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 978/1, o 
výměře 913 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města 
Přerova."

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků p.č. 
2883/109, o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 4549, o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 
4784/1, o výměře 681 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4943/2, o výměře 3208 m2, ostatní plocha, 
silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/1, o 
výměře 4196 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5022, o 
výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3, o výměře 2753 m2, ostatní plocha, silnice, 
p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 5098/2, o výměře 2589 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 5199/1, o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, 
o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5385/1, o výměře 1517 m2, zahrada, 
p.č. 6868/5, o výměře 460 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 2883/116, o výměře 669 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 4967/1, o výměře 
7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č.4988/7, o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
4988/8, o výměře 264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/5, o výměře 2931 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 
4947/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 
4947/9, o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10, o výměře 46 m2, ostatní plocha, 
zeleň, p.č. 4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/12, o 
výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/9, o výměře 174 m2, ostatní 
plocha, zeleň, p.č. 4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 978/1, o 
výměře 913 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města 
Přerova".

3487/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod pozemků p.č. 383, trvalý travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a 
p.č. 386, orná půda o výměře 538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J*** V*** do majetku 
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč.
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3488/92/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                                 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 
m2, p.č. 199/17, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha, o výměře 30 m2 vše v 
k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ: 60162694 do majetku 
statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 47.560,- Kč, t.j. 580,- Kč/m2 - za 
podmínky zajištění finančních prostředků

3489/92/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6526/1 v  k.ú. 
Přerov .

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6526/1, zahrada, o výměře 180 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova nevyužít předkupního práva k 
pozemku p.č. 6526/1,zahrada, o výměře 1.392 m2, v k.ú. Přerov.

3490/92/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20).

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání 
v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Andreou Valentovou, místem podnikání Přerov I - Město, Malá Trávnická 2103/3, 
IČ 60791039 a společností MY GULIVER s.r.o., IČ 26876701, se sídlem Jiráskova 142/1, Přerov, 
jako nájemci. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je 
využití prostoru pro provozování cestovní agentury. Výše nájemného činí 37.767,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok u vedlejší místnosti (dle vnitřního předpisu 
č. 7/09). Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014
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3491/92/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
prodloužení nájemní smlouvy.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na část 
pozemku p.č. 5000/1, ost. plocha, o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov ze dne 20.5.2005 , ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 1.8.2006 a dodatku č. 2 ze dne 19.11.2009 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a P*** K***, místem podnikání ***, *** jako nájemcem. Dodatkem č. 3 se 
prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Dodatek se týká i 
změny výše nájmu. Původní výše 5000,- Kč/rok, tj. 166/ Kč/m2, se mění na novou výši 12 900,-
Kč/rok, tj. 430,- Kč/m2/rok.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3492/92/6/2014 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 60 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a paní H*** J*** (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem části 
pozemku p.č. 60, ostatní plocha, o výměře 30 m2 v k.ú. Žeravice. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 1 rok. Nájemné bude činit 25,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je uložení stavebního materiálu

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

3493/92/6/2014 Nájem části pozemku p.č. 2680/21, p.č. 2645/1, p.č. 5307/3, p.č. 2487/3, 
p.č. 75/1, p.č. 5084/10, p.č. 5198/7 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 
20.1.1998, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, na část pozemku p.č. 2680/21 o výměře 8 m2, p.č. 2645/1 o 
výměře 8 m2, p.č. 5307/84 o výměře 8 m2, p.č. 2487/3 o výměře 8 m2, p.č. 75/1 o výměře 6 m2, p.č. 
5084 (nově označen p.č. 5084/10) o výměře 8 m2, p.č. 5198/17 o výměře 8 m2, vše ost. pl., ost. 
komunikace, v k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
společností Tabák Profit s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/45, IČ 49610601, jako 
nájemcem. 

Dodatek č. 8 se bude týkat změny: 
1. Předmětu nájmu. Z původního předmětu nájmu - část pozemku p.č. 2680/21 o výměře 8 m2, 

p.č. 2645/1 o výměře 8 m2, p.č. 5307/84 o výměře 8 m2, p.č. 2487/3 o výměře 8 m2, p.č. 75/1 
o výměře 6 m2, p.č. 5084 (nově označen p.č. 5084/10) o výměře 8 m2, p.č. 5198/17 o výměře 
8 m2, vše ost. pl., ost. komunikace, v k.ú. Přerov bude vyjmuta část pozemku p.č. 5084 (nově 
označen p.č. 5084/10) v k.ú. Přerov. 

2. Výše nájemného. Původní výše nájemného - 23.940,-Kč/rok (bez DPH) se upraví na novou 
výši
nájemného 21.380,-Kč/rok (bez DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014
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3494/92/6/2014 Úhrada bezdůvodného obohacení pozemků p.č. 5215/27,  ostatní 
plocha a  p.č. 5215/26, ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov.

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

a) za období od 1.1.2013 do 21.6.2013 mezi statutárním městem Přerov jako dlužníkem a 
spoluvlastníky ***jako podílovými věřiteli, v celkové výši 3 137,- Kč.

b) za období od 1.1.2013 do 23.9.2013 mezi statutárním městem Přerov jako dlužníkem a 
spoluvlastníky ***, jako podílovými věřiteli v celkové výši 4 856,- Kč.

3495/92/6/2014 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
částí  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 
20 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Vratislavem 
Pospíšilem, místem podnikání Vlkoš, Náves 42/9, IČ 14623391, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na 29 dní. Výše nájemného bude činit 683,-Kč (bez DPH), tj. 430,-Kč/m2/rok (dle 
vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití části pozemku jako předzahrádka k 
provozovně pivnice K2.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, 
o výměře 20 m2, v k.ú. Přerov.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 
40 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Vratislavem 
Pospíšilem, místem podnikání Vlkoš, Náves 42/9, IČ 14623391, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na období květen až září kalendářního roku, s účinností od 5.6.2014 do 30.9.2016. 
Výše nájemného bude činit 7.167,-Kč/rok (bez DPH), tj. 430,-Kč/m2/rok (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití části pozemku jako předzahrádka ke kavárně. 
Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku od 13.2.2014 
do 28.2.2014 ve výši 754,-Kč.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014

3496/92/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, 
příslušném k části obce Přerov VIII –Henčlov, na pozemku p.č. 165, v 
k.ú. Henčlov (Zakladatelů 9).

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě 
smlouvy o výpůjčce ze dne 27.2.2008, ve znění dodatků č. 1 ze dne 28.7.2010 a č. 2 ze dne 
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28.12.2013, na část prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, příslušném k části obce Přerov 
VIII – Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 165, v k.ú. Henčlov, Zakladatelů 9 - bývalá MŠ, o 
celkové výměře 37,20 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a B*** G*** 
jako vypůjčitelem, ke dni 4.6.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014

3497/92/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Přerov a schválení smlouvy o 
obstarání díla 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o obstarání díla se společností LIDL Česká republika v.o.s., se 
sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541, jejímž předmětem je 
vybudování dětského hřiště v lokalitě ul. Kozlovská, Přerov dle přílohy. Součástí dané 
smlouvy je výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 3161/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3612 3112 540 Příjmy z prodeje ostatních 
nemovitostí a jejich částí

500,0 + 360,0 860,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3421 520 Využití volného času dětí a 
mládeže

494,3* + 360,0 854,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3498/92/6/2014 Zřízení věcného břemene  

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene -
služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník 
a sjezd na silnici II/434 s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži 
pozemku p.č. 1311/5 a p.č. 650/2 oba v k.ú. Henčlov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního 
města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
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věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene -
služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 
chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži 
pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene -
služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 
chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži 
pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města 
Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014
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3499/92/6/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - oslavový majetek do vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movitých věcí (oslavový majetek) dle přílohy č. 1 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I -
Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512.

3500/92/6/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - vyšívaný prapor do vlastnictví SDH Henčlov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movité věcí - vyšívaného praporu (dle přílohy) z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví spolku Sbor dobrovolných hasičů Henčlov, se sídlem Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 93/26, 
IČ 65914198.

3501/92/6/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 4717/34, p.č. 4717/35 v 
k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neudělit souhlas s 
převodem pozemku p.č. 4717/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 278 m2, p.č. 4717/33, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, p.č. 4717/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, 
p.č. 4717/35, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov, ve prospěch Olomouckého kraje, 
Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47.

3502/92/6/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu uzavřené dne 20.2.2013 
mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška 
podpisem dodatku č. 1 schváleného v bodě 1. návrhu usnesení.

3503/92/6/2014 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 schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 
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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 dle přílohy č. 1, za 
podmínky finančního krytí.

3504/92/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 22 bytových jednotek prodávaných formou výběrového 
řízení tzv. obálkovou metodou

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov ve výši 
5035/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5035/122985 k pozemku p.č. 
5735/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale 
bytem ***, Hranice, za kupní cenu 488 000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2470/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 571 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5018/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5018/122985 k pozemku p.č. 
5735/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale 
bytem ***, Hranice, za kupní cenu 488 000,- Kč.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, 
č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 561 m2, v k.ú. Přerov ve výši 611/17144 a příslušného 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5739/1, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 561 m2, v k.ú. Přerov ve výši 611/17144, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, 
Hranice, za kupní cenu 532 000,- Kč.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2520/2 v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5720/138743 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5720/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, 
za kupní cenu 380 000,- Kč.
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2519/4 v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5385/138743 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5385/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, 
za kupní cenu 390 000,- Kč.

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2519/5 v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 5563/138743 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5563/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, 
za kupní cenu 366 000,- Kč.

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2519/6 v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, 
č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5346/138743 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5346/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, 
za kupní cenu 404 000,- Kč.

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 49/14 v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5277/77136 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5277/77136 na zastavěném 
pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana 
***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní cenu 310 500,- Kč.

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 4511/76986 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4511/76986 na 
zastavěném pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov, do 
vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov I – Město, za kupní cenu 290 000,- Kč.

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové 
jednotky č. 629/15 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5200/76986 
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5200/76986 na zastavěném pozemku p.č. 3457, 
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zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem 
***, Přerov I – Město, za kupní cenu 325 000,- Kč.

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 1963/12 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5847/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5847/185721 na 
zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále 
pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5847/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní 
plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Opava, za 
kupní cenu 366 000,- Kč.

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 1963/17 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov, ve výši 5618/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5618/185721 na 
zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále 
pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5618/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní 
plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, ***, Přerov, za kupní cenu 
222 222,- Kč.

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov, ve výši 7722/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7722/185721 na 
zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále 
pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7722/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní 
plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za 
kupní cenu 474 000,- Kč.

14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej volné 
bytové jednotky č. 2503/2 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5521/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5521/132455 na zastavěném 
pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
paní ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 431 000,- Kč.

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej volné 
bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5531/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5531/132455 na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale 
bytem ***, Hranice, za kupní cenu 432 000,- Kč.
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16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2178/2 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 2) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2, v k.ú. 
Přerov, ve výši 7151/148496 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7151/148496 na 
pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2, v k.ú. Přerov a dále pak 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7151/148496 na pozemku p.č. 3673, ostatní 
plocha, o výměře 138 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za 
kupní cenu 398 000,- Kč.

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2382/5 v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 m2, v k.ú. 
Přerov, ve výši 4835/81003 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4835/81003 na 
pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 m2, v k.ú. Přerov a dále pak 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4835/81003 na pozemku p.č. 3670, zahrada, o 
výměře 429 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví manželů ***, trvale bytem ***, Přerov – Vinary, 
za kupní cenu 271 000,- Kč.

18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej volné 
bytové jednotky č. 2531/6 v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5505/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5505/132855 na pozemku p.č. 
4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví manželů ***, 
trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 452 328,- Kč.

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej volné 
bytové jednotky č. 2532/1 v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5576/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5576/132855 na pozemku p.č. 
4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví manželů ***, 
trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 436 449,- Kč.

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2600/1 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 
5150/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5150/173777 na zastavěném 
pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 378 000,- Kč.

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej volné 
bytové jednotky č. 2600/4 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
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II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 
5125/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5125/173777 na zastavěném 
pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 420 000,- Kč.

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové 
jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 592 m2, v k.ú. Přerov ve výši 525/21844 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 525/21844 na zastavěném pozemku p.č. 5196/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 592 
m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 480 000,-
Kč.

3505/92/7/2014 Informace o zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace Základní školy Přerov, U tenisu 4, k 
naplňování koncepce základní školy s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků“.

3506/92/7/2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace – souhlas s 
převodem nepotřebného majetku

Rada města Přerova po projednání:

1. nepřijímá nabídku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace na bezúplatný 
převod movitého majetku uvedeného v důvodové zprávě, z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace do vlastnictví statutárního města Přerova,

2. souhlasí s úplatným převodem níže uvedeného vyřazeného movitého majetku do vlastnictví 
jiné osoby za těchto podmínek: 

 1 ks tiskárna HP DeskJet 720 C za cenu 200,- Kč, 1 ks tiskárna HP DeskJet 710 C za cenu 200,-
Kč, 2 ks tiskárna HP DeskJet 880 C za cenu 200,- Kč/kus, 1 ks tiskárna HP DeskJet 815 C za cenu 
200,- Kč, 1 ks televizor BTV TX-21S4TP za cenu 200,- Kč, 3 ks stolek PC-PS21 za cenu 200,-
Kč/kus a 1 ks stolek PC-PS21 za cenu 200,- Kč z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3507/92/7/2014 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace v maximální výši 13 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
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městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s & John´s school s.r.o, IČ: 
25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem, na úhradu části 
nákladů školy v přírodě organizované v období 26. 05. – 30. 05. 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2014

3508/92/7/2014 Ukončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části 
nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přerov, Kouřílkova 2 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
Základní školy Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 
Předmětem znění dodatku je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti v souvislosti s ukončením činnosti základní školy v objektu 
č.p. 830 na parcele p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2) s 
účinností od 01. 07. 2014. Znění dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 3 k protokolu o předání 
a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Přerov,
Kouřílkova 2, IČ: 49558510, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2. 
Předmětem znění dodatku je vyjmutí části nebytových prostor v objektu č.p. 830 na parcele 
p.č. 5307/92 a části pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I –
Město, Kouřílkova 2) z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 07. 
2014. Znění dodatku tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2014

3509/92/7/2014 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace – vyřazení uchazečky

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení ***z konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Přerov, dle návrhu konkursní komise.

3510/92/7/2014 Mateřská škola Včelka, Líšná – poskytnutí účelově určeného 
peněžitého daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí účelově určeného peněžitého daru Mateřské 
škole Včelka, Líšná, příspěvková organizace, IČ: 75029979, se sídlem Líšná 73, ve výši 20.000,- Kč 
pro školní rok 2014/2015. 



34

Předmět daru je specifikován v darovací smlouvě, která tvoří přílohu důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3511/92/7/2014 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – povolení výjimky z 
maximálního počtu žáků ve skupině 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 pro skupinu 
chlapců 6. ročníku při výuce zeměpisu a skupinu dívek 8. ročníku při výuce dějepisu výjimku do 4 
žáků z maximálního počtu žáků ve skupině pro školní rok 2014/2015.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

3512/92/7/2014 Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400 000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na 
částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014, za podmínky 
účasti v divizi.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

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

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z výherních

hracích přístrojů
31 000,0 + 400,0 31 400,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 160,0 + 400,0 560,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 25 536,1 * + 400,0 25 936,1
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program

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3513/92/8/2014 Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost o 
finanční příspěvek

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, 
jako poskytovatelem dotace, a subjektem Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, 
IČ 70890595, se sídlem Dolní Hejčínská 50/28, Olomouc PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na 
zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce chráněného bydlení s trvalým pobytem ve 
městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3514/92/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Lazníky

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Lazníky, se sídlem Lazníky 116, 751 25 
Veselíčko u Lipníku nad Bečvou, IČ 00301451 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve 
výši 3 000,- Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města 
Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2014

3515/92/8/2014 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  
- změna zřizovatele

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na usnesení č. 19/2/4/2010 bod 1 a 2 
přijatém na Zastupitelstvu města Přerova na 2. zasedání konaném dne 13. 12. 2010. Znění 
usnesení je uvedeno v příloze důvodové zprávy č. 4.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit náměstkům primátora Michalu Záchovi 
a Mgr. Dušanu Hluzínovi vyjednávat s Olomouckým krajem o převodu nemovitého majetku 
statutárního města Přerova v areálu Domova Alfreda Skeneho do vlastnictví Olomouckého 
kraje.

3516/92/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 52,67 m2, v domě č. p. 1828, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
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č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***za 
nájemné ve výši 2 333,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 12. 2014 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 109,62 m2, v domě č. p.122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 5 322,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2014 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 62,83 m2, v domě č. p. 608, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova, č. 
o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 
výši 3 093,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+1), o ploše 61,50 m2, v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, Gen. 
Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem ***, trvale bytem *** 
zastoupeným opatrovníkem - statutárním městem Přerov, za nájemné ve výši 3 027,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 87, (1+1), o ploše 
52,97 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 853 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31.12.2014 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2014

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
paní ***, bytem ***

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 v Přerově, Denisova 10, s panem 
***, bytem ***

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem ***, 
bytem ***

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 v Přerově, Husova 9, s paní ***, 
bytem ***

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upraveného 
pro bydlení zdravotně znevýhodněných osob č. 1 v Přerově, Škodova 33, s panem ***, bytem 
***

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem ***, bytem ***
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12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
panem ***, bytem ***

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 v Přerově, Škodova 33, s paní 
***, bytem ***

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť II/6, s 
panem *** bytem ***

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní *** bytem***

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní ***, bytem ***

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní ***, bytem ***

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
panem *** bytem ***

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
panem *** bytem ***

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
panem ***, bytem ***

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33, s panem 
***bytem ***

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
paní ***, bytem ***

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
paní ***, bytem ***

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
paní *** bytem ***

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s ***, 
bytem ***

3517/92/9/2014 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2014 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:
  
 Ing. Bc. V***M***a Ing. M***M******oba trvale bytem *** Přerov, na obnovu vnější fasády, 

včetně výměny střešní krytiny, balkonů a klempířských prvků objektu ***, Přerov, ***, k.ú. 
Přerov, ve výši 55 000,- Kč,
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 A***V***, bytem *** Itálie, zastoupená na základě plné moci Ing. Z***T***, *** Přerov, na 
obnovu vnější fasády, vč. výměny vstupních dveří objektu ***, Přerov, ***, k.ú. Přerov, ve výši 
30 000,- Kč,

 Ing. J***a J***K****** oba trvale bytem *** Přerov, na dokončení obnovy vnějších fasád, 
včetně vstupních dveří objektu ***, Přerov, ***, k.ú. Přerov, ve výši 65 000,- Kč.

3518/92/9/2014 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2013/2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 
použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2013/2014, těmto základním a mateřským školám v 
uvedené výši:

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 500,- Kč
Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 2 000,- Kč
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, 1 500,- Kč
Hranická 14, IČ: 45180083 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, odl. prac. Přerov, 5 000,- Kč
Sokolská 26, IČ: 62350161 
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, 4 500,- Kč 
odl. prac. Přerov-Lověšice, Mírová 19, IČ: 70887608
Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 4 000,- Kč
Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, IČ: 62350153 3 500,- Kč
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 000,- Kč 

3519/92/9/2014 Schválení nových znění zakladatelských listin společností založených 
statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nové znění stanov akciové společnosti 
založené statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, a to z důvodu podřízení se 
nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nové znění zakladatelské listiny 
společnosti založené statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Technické služby 
města Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na Hrázi 3165/17, a to z důvodu 
podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 dst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nové znění zakladatelské listiny 
společnosti založené statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Přerovská 
rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, a to z 
důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o 
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obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy.

3520/92/9/2014 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 30. 5. 2014 mezi statutárním městem 
Přerovem jako předávajícím a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 71/2, jako příjemcem.

Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) text článku 1 odst. 1 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 80.000,- Kč (slovy: 
osmdesáttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku, 
dle ustanovení této smlouvy.

se nahrazuje novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 130.000,- Kč (slovy: 
jednostotřicettisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v období 2014 - 2015 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova 
do Cuijku, dle ustanovení této smlouvy.

b) text článku 1 odst. 3

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 ukončí činnost příjemce, na jejíž položky 
byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu vrátit 
finanční prostředky ve výši 1/12 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence zařízení či 
neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
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této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2014.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá splátka dotace 
uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze druhou splátku 
dotace dle článku II této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do 
konce roku 2014.

se nahrazuje novým textem

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 - 2015 ukončí činnost příjemce, na jejíž 
položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu 
vrátit finanční prostředky ve výši 1/24 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence 
zařízení či neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2015.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá splátka dotace 
uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze druhou splátku 
dotace dle článku II této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do 
konce roku 2015.

c) text článku II týkající se druhé splátky 

- částku ve výši 40.000,- Kč do 31.08.2014 
se nahrazuje novým textem

- částku ve výši 90.000,- Kč do 30. 3. 2015
d) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich celkových nákladů, a to 
z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

e) v článku III odst. 3 se poslední věta "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2014." 
mění na "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2015."

f) v článku III odst. 5 se ve všech odstavcích mění text "(věcně a časově související s kalendářním 
rokem 2014)" mění na "(věcně a časově související s kalendářním rokem 2014 a 2015)." 

g) text článku III odst. 6

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2015. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2015, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2015.

se nahrazuje novým textem

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2016. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2016, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2016.
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h) v článku III odst. 8, 9 a 12 se mění termín z 31.01.2015 na 31.01. 2016. 
i) vypouští se z článku IV odst. 3 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III bodě 
2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

3521/92/9/2014 Nákup hasicího vozidla - výjimka z vnitřního předpisu č. 9/2012 -
Zásady postupu při zadávání zakázek malého rozsahu a tvory registru 
akcí 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nákup hasicího vozidla Škoda 706 RTHP ASC 25 s výbavou od města Kojetín pro 
potřeby JSDH Újezdec, - výjimka z vnitřního předpisu č. 9/2012 - Zásady postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí

2. schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetín, zastoupeným starostou Ing. Jiřím 
Šírkem, Masarykovo náměstí 20, 750 01 Kojetín, IČ: 00301370 a Statutárním městem Přerov, 
zastoupeným primátorem Ing. Jiřím Lajtochem, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ: 00301825
v předloženém znění za dohodnutou cenu 150 000,- Kč

3522/92/9/2014 Poskytnutí daru - cena v soutěži „Do práce na kole 2014“ - změna 
usnesení

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3403/90/9/2014,

2. schvaluje poskytnutí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním 
městem Přerovem jako dárcem a občanským sdružením Auto*Mat, o. s., se sídlem Lublaňská 
18, 120 00 Praha 2, IČ: 22670319, jako obdarovaným. Předmětem daru je skládací kolo 
Author Duplex v ceně 5.400,- Kč, které dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně 
předává jako cenu pro vítěze soutěže Do práce na kole 2014, na jejíž organizaci se dárce a 
obdarovaný společně podílí.

3523/92/9/2014 Zahraniční pracovní cesty - Bardejov, Ozimek, Dobšiná, Cuijk.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu do Bardejova na konferenci, konanou ve dnech 17. - 20. 
6. 2014, Ing. Jiřímu Lajtochovi, Mgr. Dušanu Hluzínovi, Mgr. Eleně Grambličkové a paní 
Ludmile Tomaníkové. Pracovní cesta se uskuteční v rámci projektu Z aktivního občanství k 
euroobčanství.

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Jiří 
Lajtoch, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 6. - 8. června 2014 při příležitosti městských 
slavností ve městě Dobšiná (Slovensko).
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3524/92/9/2014 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

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

3525/92/9/2014 Petic obyvatel ulic Otakara Jaroše, Dvořákova a Sokolovská žádajících 
o opravu ulice Otakara Jaroše v Přerově.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici obyvatel ulic Otakara Jaroše, Dvořákova a Sokolovská žádajících o 
opravu ulice Otakara Jaroše v Přerově,

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

3526/92/9/2014 Petice obyvatel převážně ulice Mervartova žádajících o zabránění 
provozu předzahrádky u pivnice Penalta v Přerově.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici podanou občany města Přerova, kdy obyvatelé převážně ulice 
Mervartova žádají o zabránění provozu předzahrádky u pivnice Penalta v Přerově,

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

3527/92/9/2014 Petice obsahující žádost obyvatel ulice Svépomoc a přilehlých ulic 
žádajících o obnovení linky MAD č. 7.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici části obyvatel ulice Svépomoc a přilehlých ulic žádajících o obnovení 
linky MAD č. 7,

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

V Přerově dne 4. června 2014

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                             Michal Zácha
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova


