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ZÁPIS

z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2014

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

1. Zahájení primátor

2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

3. Finanční záležitosti primátor

4. Rozvojové záležitosti Mgr. Kulíšek

5. Veřejné zakázky primátor

6. Majetkoprávní záležitosti p. Zácha

7. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

8. Sociální záležitosti Mgr. Hluzín

9. Různé primátor

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

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Čestmír Hlavinka

D.  Dále přítomni:
Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - odd. komunikace
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí odboru správy majetku
Bc. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Oldřiška Sedláčková - vedoucí Odboru ekonomiky
Bc. Bohdana Kalincová - úsek veřejných zakázek
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odboru soc.věcí a školství
Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru Koncepce 

E.  Hosté: Mgr. Vlastimil Křesálek - JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 93. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 25. června 2014 v 7.30 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů Rady města. 
Omluven:  Čestmír Hlavinka
Dostaví se později: Ing. Čermák, Ing. Dostal.
Je přítomno 8 radních.
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 8 pro.
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Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Dostal – je přítomno 9 radních.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 93. schůze Rady města Přerova byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9 pro.

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Čermák – je přítomno 10 radních.

3528/93/1/2014 Program 93. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 93. schůze Rady města Přerova dne 25. června 2014

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 93. schůze Rady města 
Přerova.

2.  KONTROLA PLNĚNÍ   USNESENÍ,  INFORMACE   Z  KOMISÍ

3529/93/2/2014 Změna v personálním obsazení Komise životního prostředí

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

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 30. 6. 2014 na vlastní žádost z funkce člena 
Komise životního prostředí Mgr. Jaroslava Zámečníka.

Při hlasování bylo pro 10.

3.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

3530/93/3/2014 Rozpočtové opatření č. 10

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo pro 10.
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3531/93/3/2014 Návrh na uzavření dodatku č. 1  - technické záležitosti webu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 20.12.2012 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako objednatelem, a firmou Ing. Vilma Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, 
Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem. Předmětem dodatku je poskytování služby 
zaměřené zejména na průběžnou podrobnou kontrolu aktuálnosti obsahu všech částí webu, 
včetně jazykových mutací a zajištění jejich aktuálnosti, zveřejňování aktualit případně 
tiskových zpráv, administrace telefonního seznamu a podrobných organizačních struktur 
odborů, zveřejňování článků ve všech částech  oficiálních internetových stránek města 
Přerova, a to v celkové hodnotě 70.000,-- Kč vč. DPH. Dodatek bude uzavřen na období         
od 26. 6. 2014 do 31. 12. 2014.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

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

150 351,4 - 70,0 150 281,4

6171 1XX Činnost místní správy (služby) 310,0 + 70,0 380,0

Při hlasování bylo pro 10.

3532/93/3/2014 Dotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci 
družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České 
republiky hry Plamen a dorostu 2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč     
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Moravská hasičská jednota, o.s., se sídlem Zastávka, Stará osada 608, IČ: 49459317,              
na zabezpečení reprezentačního družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství 
České republiky hry Plamen a dorostu 2014,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

299,0 * - 5,0 294,0

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná 
část

65,0 + 5,0 70,0

Při hlasování bylo pro 10.

Paní Sedláčková seznámila radní se stavem finančních prostředků ke dni 20.06.2014:

Celkem finančních prostředků                                   267.110.186, 65 Kč                                                                                          

 z toho – uloženo                                        1.001.500,00 Kč – podílové listy

 spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          15.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % p. a.  

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

 vkladový účet u J&T Bank                       15.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.

K dispozici na účtech 20.06.2014                                    207.108.686, 65 Kč   

                   

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce:

Čerpání k datu 20.06.2014                                                 11.876.170,48 Kč

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Sedláčková.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

3533/93/4/2014 Informace o připravených opravách komunikací

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Bc. Václav Zatloukal a Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o připravených akcích na opravy           
a rekonstrukce místních komunikací.

Při hlasování bylo pro 10.



6

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce                     
a strategického rozvoje.

3534/93/4/2014 Dohoda o převodu práv a povinností

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících          
z územního rozhodnutí uzavřenou mezi Statutárním městem Přerov, IČ 00301825 jako převodcem       
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 jako 
nabyvatelem.

Při hlasování bylo pro 10.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Krákorová Pajůrková – je přítomno 9 radních.

3535/93/4/2014 Přístup ke hradbám přes pozemky p.č. 328 a 5003 v k. ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Bakalík 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o přístupu ke hradbám přes pozemky p.č. 328 a 5003 v k. ú. Přerov 
a o možnosti propojení plochy Na Marku a terasy nad vnějšími hradbami přes pozemek p. č. 
5003 v k. ú. Přerov.

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat projektovou dokumentaci             
na ukončení revitalizace hradeb Na Marku.

Na základě diskuse byl navržen bod 2) usnesení:  RM ukládá odboru koncepce a strategického 
rozvoje zpracovat projektovou dokumentaci na ukončení revitalizace hradeb Na Marku.

Hlasování o bodech 1) a 2) usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.

3536/93/4/2014 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace v celkové výši Kč 106 000,- na výstavbu technické infrastruktury (stavby distribuční 
soustavy NN) firmě Nemo – Development s.r.o., ***, Pivovarská 89/1, Přerov. Technická 
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infrastruktura je určena pro 16 novostaveb rodinných domů v lokalitě Obytný park - Přerovské 
zahrady (za Meoptou) v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo 9 pro.

3537/93/4/2014 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace MMPr-SML/315/2012 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy č. MMPr-SML/315/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury     
s panem Robertem Bučkem, místo podnikání Topolová 419/1,Olomouc-Slavonín,78301,                    
IČ 68928955,ve smyslu prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb u staveb 
technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů do 30.9.2014.

Zpracovatel materiálu Ing. Gala doplnil usnesení o žadatele dotace, kterým je pan Robert Buček.

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro.

3538/93/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “IO 07 Vodoměrná šachta pro Přerov –
NOVÁ“

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro 
území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, 
mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro stavbu “IO 07 Vodoměrná 
šachta pro Přerov – NOVÁ“, situovanou na pozemcích parc.č. 4218/1 a 5096 v katastrálním území 
Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

Při hlasování bylo 9 pro.

3539/93/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Stavební úpravy objektu, ul. Polní č.p. 
3258 v Přerově“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro 
území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, 
mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro stavbu “Stavební úpravy 
objektu, ul. Polní č.p. 3258 v Přerově“, situovanou na pozemku parc.č. 6590/22 v katastrálním území 
Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

5.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Bohdana Kalincová – úsek veřejných zakázek a 
Mgr. Vlastimil Křesálek - JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.

3540/93/5/2014 Veřejná zakázka „Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. 
Rasche 7, Přerov“ – vyloučení uchazečů a výběr nejvhodnější nabídky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky            
na stavební práce „Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 
uchazeče:

PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I – město, PSČ 750 02, IČ 27769585
ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I - Město, PSČ 750 02, IČ 25826069

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, která byla předložena 
od společnosti PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín, PSČ 752 01, IČ 
25896873

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín, PSČ 752 01, IČ 
25896873, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Regenerace a revitalizace bytového domu 
nám. Fr. Rasche 7, Přerov“  

Cena za plnění bude činit 7 054 210,76 Kč bez DPH, tj. 8 131 842,37 Kč vč. DPH.
V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem       
v pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Křesálek.

3541/93/5/2014 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0107/2014 akce 
„Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“ – méně práce

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/0107/2014 ze dne 10. 2. 2014, na realizaci stavby, se zhotovitelem  SATES MORAVA spol.    
s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 dle přílohy č. 1, ve znění 
čl. II. Předmět plnění Dodatku č. 1:

„Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu plnění (méně práce) se výše uvedená 
smlouva o dílo mění následovně: 

1. Článek V. Cena za dílo, odstavec 1 původní cena (489 380,-Kč bez DPH)  se  sjednává            
v následujícím znění: 

      
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran činí:
cena bez DPH                                    454 124,82 Kč
sazba DPH je 21 %“

Při hlasování bylo 9 pro.

3542/93/5/2014 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. SML/0788/2013 na zajištění 
energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 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.

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

Při hlasování bylo pro 8, Bc. Zatloukal nehlasoval.
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3543/93/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, 
ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ - schválení 
zahájení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. 
Tylova“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 25 zákona             
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. Porr a.s., Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00 43005560

2. Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 26271303

3. KARETA s.r.o., Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01 62360213

4. PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 
Olomouc

47152532

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice - České Budějovice 3, 
Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

48035599

6. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00 60838744

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Jan Jüttner Komise ROZ, předseda

Ladislav  Mlčák Komise  ROZ, člen Radek  Pospíšilík Komise  ROZ, člen 

Mgr. Přemysl Dvorský 
Ph.D.

člen  Rady města 
Přerova

Bc. Václav Zatloukal člen Rady města 
Přerova

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek - hodnotící komisi - ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing.  Karel  Kuchař projektant Klára Antošová projektant

Ing. Jiří  Draška Komise ROZ, člen Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen
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Jan Jüttner Komise ROZ,  předseda Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen

Michal Zácha náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora 

Mgr. Helena Netopilová členka Zastupitelstva 
města Přerova

Ludmila Tomaníková členka Zastupitelstva 
města Přerova 

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

Na základě diskuse bylo navrženo doplnit:
V bodě   3) usnesení firmu Strabag a.s.
V bodě 4) usnesení člena komise pro otevírání obálek Mgr. Dvorského a náhradníka                  
Bc. Zatloukala.
V bodě 5) usnesení členy komise pro posuzování kvalifikace p. Jüttnera, p. Záchu a Mgr. 
Netopilovou. Náhradníky komise Ing. Bittnera, Mgr. Hluzína a pí Tomaníkovou.

Hlasování o doplněném materiálu:  Při hlasování bylo 9 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Bc. Kalincová.

9.  RŮZNÉ

9.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík.

Rada města Přerova po projednání

vydává vnitřní předpis č……/2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, kterým 
se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního 
předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 3/2012, vnitřního předpisu 
č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, 
vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního 
předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 7/2014 a vnitřního předpisu č. 11/2014, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Předkladatel Ing. Bakalík materiál stáhl.
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3580/93/9/2014 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na hudebním 
CD Jaroslava Wykrenta.

Při hlasování bylo 9 pro.

3581/93/9/2014 Cena města Přerova 2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností - Cena města Přerova 2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 
2014

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 2. pololetí 2014

Při hlasování bylo 9 pro.

Na jednání Rady města Přerova se vrátila paní Mgr. Krákorová Pajůrková – je přítomno 10 radních.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora.

3582/93/9/2014 Zahraniční pracovní cesty - Ozimek, Cuijk

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Jiří 
Bakalík, Zdeněk Daněk, konanou ve dnech 21.-22. června 2014 při příležitosti městských 
slavností v Ozimku (Polsko),

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Dana 
Dobyšková, Mgr. Zdenka Sekerová, Oldřiška Sedláčková a náhradník Marie 
Hudečková,  s řidičem. Pracovní cesta se uskuteční ve dnech 16. - 20. července 2014 při 
příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském městě Cuijk (Nizozemí).

Na základě diskuse byli navrženi do delegace v Cuijku paní Dobyšková, Mgr. Sekerová, Oldřiška 
Sedláčková a jako náhradník paní Hudečková.

Při hlasování bylo 10 pro.

3583/93/9/2014 Podněty a připomínky z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 24. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 12.7.2014

Při hlasování bylo 10 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná.

Z další účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil z důvodu  pracovního jednání primátor      
Ing. Jiří Lajtoch – je přítomno 9 radních.

Přestávka 9.25 – 9.40 hodin.

6.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI
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Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku 
a komunálních služeb a Bc. Miloslav Dohnal – vedoucí oddělení majetkoprávního.

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

3544/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova, spoluvlastnického podílu 
pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu k id. 829/14801 
pozemku p.č. 3464,  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2.

Při hlasování bylo pro 9.

3545/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 40/1, v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 40/1, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Přerov

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene - služebnosti zřídit a provozovat rampu, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 40/1 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch 
ASPANA HOLDING, a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha, IČ 26688409.
       Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 
posudku ve výši kupní ceny pozemku v čase a místě obvyklé 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 statutárním městem 
Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a ASPANA 
HOLDING, a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha, IČ 26688409, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému        
z věcného břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti  ve výši  kupní ceny části pozemku v čase      
a místě obvyklé, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
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Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti           
do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 15.7.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3546/93/6/2014 Záměr statutárního města - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec      
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040, orná půda, v k.ú. Újezdec            
u Přerova, o výměře 132.738 m2.

Při hlasování bylo pro 9.

3547/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 124/102 
v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí  pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 
22)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov,  (Kratochvílova 22 - galerie)           
o celkové výměře 84,7 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 statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 
2.420,- Kč (vč. DPH).

Při hlasování bylo pro 9.
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3548/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 184, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, na
pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru          
v objektu občanské vybavenosti  č.p. 184, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,                     
na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416,  v k.ú. Žeravice,  (Pod lesem 184/48, bývalá MŠ), místnosti 
č. 107 o výměře 8,7 m2.

Při hlasování bylo pro 9.

3549/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v objektu 
bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části 
prostor v objektu bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  
pozemku p.č. 6749/4,  v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14) o celkové výměře 209,6 m2.

Při hlasování bylo pro 9.

3550/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části  prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  části 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  
pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnosti č. S 10 o výměře 20 m2.

Při hlasování bylo pro 9.
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3551/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 10, zahrada, o výměře cca 121 m2 v k.ú. Žeravice  k.ú. Čekyně.

Předkladatel materiálu pan Zácha požádal o opravu katastrálního území v usnesení na k.ú. Čekyně.
Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 9.

3552/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 455/2, ovocný sad, o výměře 227 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

Při hlasování bylo pro 9.

3553/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
193/102 v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3157/6, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 193/102 v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov   
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3157/6, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Kozlovská 
6, 8), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3157/6, zastavěná plocha       
a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/6, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 
1506/17619 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).

Při hlasování bylo pro 9.
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3554/93/6/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k 
bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 1956/3 v objektu         
k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14
v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
3346/14 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875.

Při hlasování bylo pro 9.

3555/93/6/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 26/10 v objektu              
k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí,       
na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 26/10 v objektu           
k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 
v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13), včetně příslušných spoluvlastnických podílů                   
na společných částech objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 
3182/138442.

Při hlasování bylo pro 9.

3556/93/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem výpůjčka nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova -  prostory v objektu 
občanské vybavenosti  č.p. 830, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemcích p.č. 5307/92 a p.č. 5307/551 a pozemků p.č. 
5307/92, zast.pl. a nádvoří, p.č. 5307/551, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. 
Přerov (Kouřilkova 2)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem výpůjčku  
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 830, příslušném k části obce Přerov I - Město,                  
na pozemcích p.č. 5307/92 a p.č. 5307/551, (Kouřilkova 2) o celkové výměře 336,16 m2 a pozemků 
p.č. 5307/92, zast. pl. a nádvoří, o výměře 902 m2, p.č. 5307/551, zast. pl. a nádvoří, o výměře 40 m2, 
vše v k.ú. Přerov.
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Pan předkladatel náměstek primátora pan Zácha požádal o opravu usnesení – nájem změnit                
na výpůjčku.
Hlasování o opraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 9.

3557/93/6/2014 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  
pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/454, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. M***F*** do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 55340,-Kč tj. 387,- Kč/m2, za předpokladu finančního 
krytí.

Při hlasování bylo pro 9.

3558/93/6/2014 Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov        
a společností Teplo Přerov a.s. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál 
v Přerově, koupaliště v Penčicích, zimní stadion v Přerově a Sportovní 
halu v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě, kterou dne  
30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku 
č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, 
dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013 a dodatku č. 13 ze dne 13.5.2014, na nájem nemovitých věcí v k.ú. 
Přerov a k.ú. Penčičky tvořících sportovní areály - plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice, zimní 
stadion Přerov a Sportovní halu v Přerově, kterým pronajímatel přenechává nájemci do užívání 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha –
zeleň) o výměře 170 m2, pozemek p.č. 4316/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 m2      
a část pozemku p.č. 5099/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 222 m2, vše v k.ú. Přerov, 
a kterým se z předmětu nájmu vyjímá část pozemku p.č. 4320 (ostatní plocha – manipulační plocha)     
o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov. V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo pro 9.
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3559/93/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání 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 období květen až září kalendářního roku, do 30.9.2016. Výše nájemného bude činit 
3.583,-Kč (bez DPH), tj. 430,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití 
části pozemku jako předzahrádka k pivnici K2.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3560/93/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
objektu veřejného WC a občerstvení na pozemku p.č. 4734 a části 
pozemku p.č. 6848 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na objekt 
veřejného WC a občerstvení na pozemku p.č. 4734, ost. pl. - zeleň  a část pozemku p.č. 6848, ost. pl. -
manipulační plocha,  o výměře 30 m2 (zpevněná plocha před pronajatým objektem), vše v k.ú. Přerov, 
ze dne 3. 6. 2002, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Martinem Bednaříkem, místem podnikání Přerov I - Město, Bayerova 1496/4, IČ 
60686430, jako nájemcem.

Dodatkem č. 3:
1.  bude upraven čl. V., odst. 3,  bod devátý, jehož nové znění je: "Náklady za služby spojené        

s nájmem (el. energie, odvoz odpadů, telefony a ostatní náklady související s předmětem 
činnosti) hradit na své náklady přímo dodavatelům uvedených služeb."

2. bude v čl. V., odst. 3, doplněn bod, jehož nové znění je: "Vyúčtování vodného a stočného bude 
provedeno na základě spotřeby dle podružného vodoměru po obdržení faktury od dodavatele 
služby."

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo pro 9.
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3561/93/6/2014 Pacht a nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 
propachtovatelem) a paní H*** N***(jako pachtýřem). Předmětem smlouvy je pacht části 
pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 399 m2 v k.ú. Žeravice. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Roční pachtovné bude 
činit 399,- Kč, t.j. 1,- Kč/m2/rok. Pozemek bude využíván k zahrádkářským účelům.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
paní H*** N*** (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1205/1, 
orná půda, o výměře 8 m2 v k.ú. Žeravice. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Roční nájemné bude činit 200,- Kč, t.j. 
25,- Kč/m2/rok. Pozemek bude užíván k za účelem umístění stavby skladu nářadí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3562/93/6/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat  na služebném pozemku plynárenské zařízení, 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení k  tíži pozemků p.č 25, p.č. 
40/1, p.č. 403/1, p.č. 4926/3, p.č. 4926/4, 4926/6, p.č.4940, p.č. 5062, p.č.5063/1 vše v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 5830-470/2013, 5831-450/2013, 5832-425/2013, 
a to ve prospěch společnosti RWE GasNes, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, IČ 27295567.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene - služebnosti a RWE GasNes, s.r.o., se sídlem Klišská 940,      
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckými posudky,           
ve kterých je započtena příslušná sazba DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014
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2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NNk, 
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1196 v  k.ú. 
Žeravice, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 
posudku 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 statutárním městem 
Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému         
z věcného břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení – STL plynovod, a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 5290/2, p.č. 
5290/131 a p.č. 5290/135 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Creative Caps, s.r.o., 
se sídlem Přerov, 9. května 111, IČ: 25908260. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku 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 statutárním městem Přerovem, 
jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a společností Creative Caps, 
s.r.o., se sídlem Přerov, 9. května 111, IČ: 25908260, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z 
věcného břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3563/93/6/2014 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou 
Hradilovou, místem podnikání  Holešov - Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054, jako nájemcem, prostoru 
sloužícího podnikání č. 5 o výměře 59,73 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 
3119,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.225, v k.ú. Přerov, nábř. PFB č.o. 8, 
10, 12, 12a,  a  společností Acecom s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Náměstí 14. října 1307/2, IČ 
27881563, jako podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání jako 
prodejna příslušenství k počítačovým tiskárnám.

Při hlasování bylo pro 9.

3564/93/6/2014 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - 2 ks obrazů 
autora Augustina Mervarta v předsálí Slavnostní zámecké síni 
přerovského zámku

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - 2 ks 
obrazů autora Augustina Mervarta - "Martinský jarmark" o rozměrech 100 cm x 70 cm, inv.               
č. 00070224 a "Přerov v zimě" o rozměrech 97 cm x 68 cm, inv č. 00070218, umístěné v předsálí 
Slavnostní zámecké síně mezi společností Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, IČ 45244782, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem.  Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.7.2014 do 30.6.2016. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí za účelem výstavním v předsálí Slavnostní zámecké síně přerovského zámku.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 9.
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3565/93/6/2014 Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6026/5 v k.ú. Přerov – změna 
usnesení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 3275/87/2014 z 87. schůze Rady 
města Přerova dne 24.3.2014, kterým schválila 

uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  pozemku p.č. 6026/5, ost. plocha,  o výměře        
620 m2, v k.ú. Přerov, za období od 16.10.2007 do 24.2.2014,  mezi statutárním městem Přerovem 
jako vlastníkem pozemku a  SEZAKO Přerov, s.r.o., se sídlem Kojetínská 48, 750 02, Přerov,            
IČ 25358022, jako uživatelem pozemku. Úhrada za užívání bude činit na základě vypracovaného 
znaleckého posudku celkem 49.884,- Kč. Uživatel pozemku uhradí náklady na vypracování 
znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč.

a to tak, že se  mění usnesení vypuštěním poslední věty následovně:

uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  pozemku p.č. 6026/5, ost. plocha, o výměře       
620 m2, v k.ú. Přerov, za období od 16.10.2007 do 24.2.2014,  mezi statutárním městem Přerovem 
jako vlastníkem pozemku a  SEZAKO Přerov, s.r.o., se sídlem Kojetínská 48, 750 02, Přerov,            
IČ 25358022, jako uživatelem pozemku. Úhrada za užívání bude činit  na základě vypracovaného 
znaleckého posudku celkem 49.884,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3566/93/6/2014 Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4319 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o úhradě bezdůvodného obohacení 
vzniklého užíváním části pozemku p.č. 4319, zast. plocha, o výměře 49 m2, v k.ú. Přerov, za období
od 1.6.2012 do 31.10.2013 mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemku               
a pronajímatelem a Teplem Přerov, a.s., se sídlem Blahoslavova 7, Přerov, IČ 25391453, jako 
nájemcem. Úhrada za bezdůvodné obohacení bude činit 1.445,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.8.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3567/93/6/2014 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
statutárním městem Přerov a společností EKO-KOM, a.s.
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
statutárním městem Přerovem a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21  
Praha 4, IČ: 251 34 701, dle přílohy č. 1. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od prvního dne kalendářního 
čtvrtletí, v němž bude uzavřena.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů         
z obalů mezi statutárním městem Přerovem a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 
1685/17, 140 21  Praha 4, IČ: 251 34 701, dle přílohy č. 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů bude uzavřen na dobu neurčitou s účinností ode dne 
jeho podpisu oběma stranami.

3. pověřuje společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, 750 02  
Přerov, IČ: 278 41 090, plněním závazků obce vyplývajících ze smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů, a to především v souvislosti s vykazováním údajů podle 
Smlouvy za obec, poskytováním součinnosti za obec při auditu či poskytování jiné součinnosti 
a vystavováním faktur ve smyslu Smlouvy, a to jménem obce na účet obce.

Při hlasování bylo pro 9.

3568/93/6/2014 Bezúplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova ze skladu u Výstaviště

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 1) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana K*** Č***, bytem ***, Přerov II - Předmostí.

2. neschvaluje bezúplatný převod movitých věcí (dle přílohy 2) do majetku statutárního města 
Přerova z vlastnictví pana J*** K***, bytem ***, Přerov II - Předmostí.

Při hlasování bylo pro 9.

3569/93/6/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a O*** G***, nájemkyní bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p.***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), jako dlužníkem       
o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za O*** G*** na poplatku z prodlení v částce      
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20 364,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 21 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 8.9.2014

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a O*** G***, nájemkyní bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***),, jako dlužníkem   o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova za O*** G*** na poplatku z prodlení v částce    20 364,00 
Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 21 měsíců ode dne uzavření dohody.

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9.

3570/93/6/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako 
věřitelem a J*** M***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p***, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem v bytové jednotce 
č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. ***        
v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** M*** 
na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 08. 09.2014      
v částce 39 901,00 Kč. Z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 
10 071,00 Kč a poplatku z prodlení k datu 08. 09. 2014 činí 20 830,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 
1 000,00 Kč/měs.se lhůtou splatnosti 40 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody 
je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem 
o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a J*** M***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem v 
bytové jednotce č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za J*** M*** na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení 
k datu 08. 09. 2014 v částce 39 901,00 Kč. Z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu činí 10 071,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 08. 09. 2014 činí 29 830,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 40 měsíců ode dne uzavření dohody.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 8.9.2014
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Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9.

3571/93/6/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako 
věřitelem a J*** H***, nájemkyní bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), jako dlužníkem o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova za J*** H***na nájemném a zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 08. 09. 2014 v částce 16 843,00 Kč, z toho nedoplatek 
na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 1 971,00 Kč, dluh na nájemném a zálohách 
na plnění spojená s užíváním bytu činí 6 493,00 Kč  a poplatku   z prodlení k datu 08. 09. 2014 činí      
8 379,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 34 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA   II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a J*** H***, nájemkyní bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), jako dlužníkem       
o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** H*** na nájemném a zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 08. 09.2014 v částce 16 843,00 Kč, z toho
nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 1 971,00 Kč, dluh na 
nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 6 493,00 Kč a poplatku z prodlení k datu 
08. 09. 2014 činí 8 379,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 34 
měsíců ode dne uzavření dohody.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 8.9.2014

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 9.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a Bc. Dohnal.

Přestávka 10.22 – 10.35 hodin.
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7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství.

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

3572/93/7/2014 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 – použití provozního příspěvku zřizovatele

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití posíleného provozního příspěvku zřizovatele 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 na vyplacení 
odměn zaměstnancům uvedené příspěvkové organizace v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3573/93/7/2014 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace; Jmenování na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 
61, příspěvková organizace, včetně výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu              
o průběhu konkursu ze dne 12. 06. 2014,

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 09. 2014 paní Věru 
Cimbálníkovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov –
Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín doporučil v bodě 2) usnesení jmenovat          
na základě výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitelky paní Věru Cimbálníkovou.
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Při hlasování bylo pro 9.

3574/93/7/2014 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních                 
a mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2014                
ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rámci rozvojového programu 
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2014                    
a z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

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

Při hlasování bylo pro 8, Mgr. Dvorský Ph.D. nehlasoval.

3575/93/7/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.7.2014

Při hlasování bylo pro 9.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
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3576/93/8/2014 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, 
IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové 
sociální služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově, dle důvodové zprávy,      
v domově pro osoby se zdravotním postižením v Kokorách v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3577/93/8/2014 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace - žádost 
o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková 
organizace, IČ 47921293, se sídlem Lidická 86, Prostějov PSČ 796 01, jako příjemcem dotace,         
na zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce domova se zvláštním režimem s trvalým 
pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2014

Při hlasování bylo pro 9.

3578/93/8/2014 Městský sociální šatník

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje zřízení Městského sociálního šatníku, který bude provozovat Oddělení sociální 

prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství s účinností od 1. 9. 2014

2. pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství vydáním provozního řádu Městského 
sociálního šatníku s účinností od 1. 9. 2014

3. pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství a jí stanovené osoby zařazené                  
do Oddělení sociální prevence a pomoci uzavírat darovací smlouvy mezi fyzickou nebo 
právnickou osobou jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž 



31

předmětem je bezplatné převedení vlastnického práva k movité věci za účelem jejího použití 
jako materiální pomoci z Městského sociálního šatníku osobám ohroženým sociálním 
vyloučením

4. pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství a jí stanovené osoby zařazené                  
do  Oddělení sociální prevence a pomoci uzavírat darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako dárcem a fyzickou osobou jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatné 
převedení vlastnického práva k movité věci za účelem jejího použití jako materiální pomoci 
obdarovanému, příp. jeho dětem z Městského sociálního šatníku.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

VARIANTA  II.:
neschvaluje zřízení Městského sociálního šatníku, který bude provozovat Oddělení sociální prevence    
a pomoci Odboru sociálních věcí a školství.

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení: Při hlasování bylo pro 9.

3579/93/8/2014 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., 
zřízené statutárním městem Přerovem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních 
služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona                
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 9.

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová.

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

Bez informací.
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11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 93. schůzi Rady města Přerova dne 25. června 2014 v 11.30 hodin.

V Přerově dne 30. června 2014

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


