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NÁVRH USNESENÍ z 97. schůze Rady města Přerova, konané dne 25. 8. 2014

3696/97/1/2014 Program 97. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 97. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2014,

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 97. schůze Rady města 
Přerova.

3697/97/2/2014 Návrh na zrušení komisí Rady města Přerova, výborů Zastupitelstva 
města Přerova a osadních výborů.

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s §102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů s účinností k 30. 9. 2014 předsedy a členy komisí a zároveň k tomuto dni 
ruší Komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, Komisi pro cestovní ruch a kulturu, Komisi pro 
občanské záležitosti, Komisi rozvojovou a investiční, Komisi pro projednávání záměrů v 
majetkoprávních záležitostech, Komisi životního prostředí, Komisi dopravy, bezpečnosti a 
prevence kriminality, Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti, 
Redakční radu Přerovských listů.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolat s účinností k 11. 10. 2014 
předsedy a členy výborů a zároveň k tomuto dni zrušit Výbor finanční a Výbor kontrolní.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolat s účinností k 11. 10. 2014 
předsedy a členy osadních výborů a zároveň k tomuto dni zrušit Osadní výbor pro místní část 
Předmostí, Osadní výbor pro místní část Popovice, Osadní výbor pro místní část Lýsky,Osadní 
výbor pro místní část Vinary, Osadní výbor pro místní část Lověšice, Osadní výbor pro místní 
část Újezdec, Osadní výbor pro místní část Žeravice, Osadní výbor pro místní část Dluhonice, 
Osadní výbor pro místní část Kozlovice, Osadní výbor pro místní část Henčlov, Osadní výbor 
pro místní část Čekyně, Osadní výbor pro místní část Penčice.

3698/97/3/2014 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2014

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2014.

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za I. pololetí byly plněny ve výši 401 604 498,52 Kč, tj. na 55,9 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za I. pololetí byly čerpány ve výši 315 796 656,17 Kč, tj. na 33,2 % upraveného rozpočtu.
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3699/97/3/2014 Žádost o povolení splátek dlužné částky

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o splácení dluhu mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a panem M.L., jako dlužníkem, podle níž se dlužník 
zaváže uhradit statutárnímu městu Přerov dluh vzniklý na základě porušení Smlouvy o půjčce č. 14/10 
ze dne 20.9.2010, odpovídající zbývající dlužné částce půjčky ve výši 43 201,20 Kč s příslušenstvím, 
a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 600,00 Kč vždy k 25. dni kalendářního měsíce. 
Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky písemného uznání dluhu co do důvodu a výše 
dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení s placením splátek.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

3700/97/3/2014 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/13 ze dne 29.4.2013 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a D.S. jako dlužníkem, jehož předmětem bude 
změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

„Dlužník se zavazuje platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 60 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději 
do 15.5.2018.“

se nahrazuje textem:

„Dlužník se zavazuje platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 53 396,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději 
do 15.5.2018.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

3701/97/3/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o zápůjčce 
včetně jejího zajištění takto:
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Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

P.a Bc. L.G. 1-oprava střechy
2-zateplení, obnova 
fasády,
klempířské prvky 

100 000,00
3 roky

Ručitel:
J.P.

.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky výběrového řízení pro 
poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2015 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 12.1.2015 –
20.2.2015,

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: 30.9.2014

3702/97/3/2014 Rozpočtové opatření č. 13

Rada města Přerova po projednání:

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

ukazatelů dle přílohy č. 2.

3703/97/3/2014 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a 
Kozlovic"

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" uzavřené dne 23.9.2013 
mezi statutárním městem Přerovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 
47674521, se sídlem Přerov, Šířava 482/21, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. Dodatkem se mění 
výše a způsob financování projektu v návaznosti na upřesnění celkových nákladů stavby.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o upsání akcií mezi 
statutárním městem Přerovem jako upisovatelem a obchodní společností Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 482/21, za podmínky schválení zvýšení základního 
kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. příslušným orgánem této 
společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že statutární město Přerov upíše nejvýše 
10 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 
000,- Kč a uhradí emisní kurz takto upsaných akcií nejpozději ve lhůtě do 29.12.2014.
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3704/97/3/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 
v celkové výši 49 994,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 62 495,00 Kč Kč za paní L*** Ř***, nyní 
trvale bytem Přerov, J***č. o. ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh 
na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

3705/97/3/2014 Prominutí poplatku z prodlení 

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 3 600,00 Kč za paní I*** 
P***, nyní trvale hlášenou Přerov, ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a 
záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení č p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***),

3706/97/3/2014 Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - hody

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy při příležitosti konání XII. Přerovských 
svatovavřineckých hodů 2014 ve výši 40.000,-- Kč navýšené o platnou sazbu DPH mezi statutárním 
městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov I –
Město, Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČ: 25391453, DIČ: CZ 25391453 (jako objednatelem 
reklamy),
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:
Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2111 Příjmy z 
poskytování 
služeb a 
výrobků 
(reklama)

10,0 * + 48,4 58,4

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti 
kultury

3 249,6 + 40,0 3 289,6

6399 2XX Ostatní finanční 
operace (daň z 
příjmů 
právnických osob 
za obce, DPH)

23 313,7 * + 8,4 23 322,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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3707/97/3/2014 Dotace pro pana Lubomíra Dostála na výstavu jeho prací

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Lubomírem 
Dostálem, se sídlem Velká Dlážka 313/13, Přerov I-Město, IČ: 42960959, na výstavu jeho prací.
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

32 960,0 * + 10,0 32 970,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
150,0 * + 10,0 160,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

24 951,1 * + 10,0 24 961,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3708/97/3/2014 Dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v 
Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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.

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
1355 230 Odvod z výherních 

hracích přístrojů
32 780,0 * + 150,0 32 930,0

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

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
0,0 + 150,0 150,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

24 771,1 * + 150,0 24 921,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3709/97/3/2014 Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě na dopravní konferenci

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení pro 
rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ: 
22866442 na dopravní konferenci "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů".
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
1355 230 Odvod z 

výherních 
hracích 
přístrojů

32 930,0 * + 30,0 32 960,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
2229 110 Ostatní záležitosti 

v silniční dopravě
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

24 921,1 * + 30,0 24 951,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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3710/97/3/2014 Dotace pro Věru Lakomou na podporu XII. ročníku soutěže MISS 
MODEL 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Věrou Lakomou, se 
sídlem Seifertova 437/12, Přerov I-Město, IČ: 65144465, na XII. ročník soutěže MISS MODEL 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

32 970,0 * + 40,0 33 010,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
160,0 * + 40,0 200,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

24 961,1 * + 40,0 25 001,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3711/97/3/2014 Dotace pro Mgr. Roberta Baloga, ArtD. na realizaci baletního 
představení na hradě Helfštýně

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Mgr. Robertem 
Balogem, ArtD., se sídlem Masarykova třída 736/19, 779 00 Olomouc, IČ: 1854844, na realizaci 
baletního představení na hradě Helfštýně.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 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
33 030,0 * + 50,0 33 080,0
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* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
220,0 * + 50,0 270,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 021,1 * + 50,0 25 071,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3712/97/3/2014 Dotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

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 Taneční školou Puls 
Přerov, se sídlem Osmek 11, 750 02 Přerov, IČ: 70868514, na činnost Taneční školy Puls Přerov.

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

33 080,0 * + 20,0 33 100,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
270,0 * + 20,0 290,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 071,1 * + 20,0 25 091,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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3713/97/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přerov, převedení části odpadních vod 
ze sběrače „Z“.

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 “ Přerov, převedení části 
odpadních vod ze sběrače „Z“, situovanou mimo jiné na pozemcích parc.č. 5084/23, 4943/2, 
4943/1, 3473/1, 5087, 5098/1 a 4293/1 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí 
stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3714/97/4/2014 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2014, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se 
sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní infrastruktury, se 
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na projekt "Sdružená cyklistická stezka 
a chodník Přerov – Laguna“, ISPROFOND 5718510060.Výše poskytnuté podpory je blíže 
specifikována v důvodové zprávě.

3715/97/4/2014 IPRM Přerov-Jih - vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výzvu č.3 pro předkládání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního 
programu v rámci IPRM Přerov-Jih, v aktivitě 5.2.c-a) Revitalizace veřejných prostranství, dle 
důvodové zprávy.

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení projektových řízení a správy 
dotací zpracovat a předložit žádosti o dotace z Integrovaného operačního programu v rámci IPRM 
Přerov-Jih na projekty:
- "Úprava křižovatky Nádražní - Kramářova",
- "Veřejná prostranství - Jižní Čtvrť I, II.etapa", "Rozšíření parkovišť na Jižní Čtvrti I v Přerově" a 
"Parkoviště podél ul.Durychova, Lančíkových".

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 30.11.2014

3716/97/4/2014 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí postup přípravy zpracování projektu regenerace panelového sídliště Trávník dle 
důvodové zprávy

3717/97/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. 
Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U Hřiště – místní 
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část Dluhonice“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1 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 
„Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U 
Hřiště – místní část Dluhonice“, která byla předložena od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00, IČ 48035599,

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, 
Jahodová ulice 60, PSČ 620 00, IČ 48035599, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. R. Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U Hřiště – místní část 
Dluhonice“.
Cena za plnění bude činit 2 517 086,00 Kč bez DPH, tj. 3 045 674,00 Kč vč. DPH.

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

3718/97/5/2014 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – výběr nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. 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 „Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“, která byla předložena od 
společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, 
IČ 60775530

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, 
IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace 
Haná a Úprava prostoru před pasáží“

Cena za plnění bude činit 5 969 000,- Kč bez DPH, tj. 7 222 490,- 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.

Další pořadí:
2. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín - Kojetín I - město, PSČ 752 01, IČ 
25896873
3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ 45274924

3719/97/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, 
ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ - schválení 
výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
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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 (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská a ul. Tylova“ uchazeče Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ 
28597460, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

2 vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská a ul. Tylova“ uchazeče JAMASTAV MORAVIA s.r.o., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 
01586548, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

3 vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská a ul. Tylova“ uchazeče Stanix Projekt s.r.o., Kotěrova 893, 760 01 Zlín, IČ 28252217, 
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,

4 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 
„Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. 
Tylova“, která byla předložena od společnosti COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice, č.p. 225, 
756 27, IČ 46577238,

5 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice, č.p. 225, 756 27, IČ 46577238, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, 
ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“.
Cena za plnění bude činit 3 084 648,00 Kč bez DPH, tj. 3 732 424,00 Kč vč. DPH.

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

3720/97/5/2014 Veřejná zakázka „Opravy 14 bytových jednotek“ schválení zahájení 
výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce „Opravy 14 bytových 
jednotek“, 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 investiční a rozvojovou Rady města Přerova otevíráním obálek, posouzením 
kvalifikace a hodnocením nabídek,

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:
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P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ
1. Profistav a.s., K Moštěnici 265/8a, 

PSČ 750 02, Přerov VI-Újezdec 
253 95 653

2. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo 
náměstí 163/12, Přerov PSČ 750 02 

278 34 280

3. ASH PROFI s.r.o., K Moštěnici 
265/8a, Přerov-Újezdec, PSČ 750 02

268 00 420

4. Zdeněk Horák, U Tenisu 984/7, 750 
02 Přerov 

126 87 146

5. Ptáček – pozemní stavby s.r.o., 
Podvalí 629, 752 01 Kojetín

25 89 68 73

3721/97/5/2014 „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ - 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 služby „Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích“ dle příloh č. 1 až 3.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Obnova zámeckého parku v 
Pavlovicích“, 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 služby „Obnova 
zámeckého parku v Pavlovicích“, a to:

Obchodní společnosti, sídlo IČ
ZAHRADA Olomouc s. r. o., Olomouc, Železniční 469/4, 
PSČ 772 11

48395013

Ing. Zdeněk Šarapatka, Kotlářská 905/45, 602 00, Brno –
Veveří
Korespondenční adresa: Břenkova 18, 613 00 Brno

64306267

MACREAL spol. s r.o., Uherské Hradiště, U Brány 219, 
PSČ 686 01

27723542

Radovan Kučera, U Letiště 1271, 769 01, Holešov 65831811
Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30, Ostrava -
Hrabůvka

47165006

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. Zdeněk Holas MMPr Svatava Doupalová MMPr
3. Bc. Bohdana 

Kalincová 
úsek veřejných 
zakázek 

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných 
zakázek 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace
Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek
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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. Ing. Jiří Lajtoch zástupce zadavatele Mgr. Přemysl

Dvorský, Ph.D. 
zástupce zadavatele

2. Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele Ing. Jaroslav Čermák zástupce zadavatele 
3. Svatava Doupalová MMPr Zdeněk Holas MMPr
4. Mgr. Miroslava 

Švástová
MMPr Ing. Josef Březina MMPr

5. Ing. Zdeněk Strnadel projektant Ondřej Nečesaný projektant

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

3722/97/5/2014 Veřejná zakázka „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova" -  - schválení 
výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

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 (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města 
Přerova“ z části 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, uchazeče Česká pojišťovna a.s., 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách,

2 vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města 
Přerova“ z části 3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, uchazeče ČSOB 
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice – Zelené 
předměstí, IČ 45534306, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

3 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 
„Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“ pro 
část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, která byla předložena od společnosti Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617,

4 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 
„Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“ pro 
část. 2 Havarijní pojištění vozidel, která byla předložena od společnosti Česká pojišťovna a.s., 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956,

5 rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“ pro 
část. 3 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, která byla předložena od 
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společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
IČ 47116617,

6 schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a 
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
IČ 47116617, jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“ pro část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za 
újmu.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 3 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 5 885 010,00 
Kč, za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 17 655 029,00 Kč.

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.

7 schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a 
společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, jako pojistitelem, na 
veřejnou zakázku „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního 
města Přerova“ pro část 2. Havarijní pojištění vozidel.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 3 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 219 329,00 Kč, 
za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 657 987,00 Kč.

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.

8 schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a 
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
IČ 47116617, jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova“ pro část. 3 Pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidel.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 3 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 59 772,00 Kč, za 
celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 179 316,00 Kč.

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.

3723/97/6/2014 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. 6577/2, ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

3724/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:
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schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 5300/1, ost. plocha, o výměře 
cca 110 m2, v k.ú. Přerov.

3725/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 6850/1,vodní plocha, o 
výměře cca 25 m2, v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví D.K. a I.D., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

3726/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerov -úplatný převod  částí pozemků p.č. 
6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 6820/22, p.č. 6824/13  a pozemku 
p.č. 680/21 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerov úplatný převod částí pozemků p.č. 6820/1, orná půda, o 
výměře 1086 m2, p.č. 6820/19, orná půda, o výměře 14767 m2, p.č. 6820/20, orná půda, o výměře 
1267 m2 , p.č. 6820/22, orná půda, o výměře 2529 m2 a p.č. 6824/13, orná půda, o výměře 183 m2 a 
pozemku p.č. 6820/21, orná půda, o výměře 1665 m2, vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 
5621-97/2012 ze dne 23.8.2012 označený jako pozemek p.č. 6820/19, orná půda, o výměře 21497 m2, 
z vlastnictví statutárního města Přerov.

3727/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  - výpůjčka  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku p.č.  30/1 v 
k.ú. Předmostí.

Rada města Přerova po projednání:

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

3728/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 7164/14, p.č. 
7164/13, p.č. 7164/18, p.č. 7164/2, p.č. 7164/19, p.č. 7164/9, p.č. 7164/20, 
p.č. 7164/11, p.č. 7164/12, p.č. 7164/4, p.č. 7164/1, p.č. 7164/22, p.č. 
7164/7, p.č. 7164/27, p.č. 7164/26, p.č. 7164/3, p.č. 7164/24, p.č. 7164/10, 
p.č. 7164/23, p.č. 6857/1, p.č. 7164/8, vše  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 – pozemků p.č. 7164/14, orná 
půda, o výměře 957 m2, p.č. 7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 7164/18, , orná půda, o 
výměře 46 m2, p.č. 7164/2, orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, orná půda o výměře 140 m2, 
p.č. 7164/9, orná půda, o výměře 316 m2, p.č. 7164/20, orná půda, o výměře 164 m2, p.č. 7164/11, 
orná půda, o výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o výměře 474 m2, p.č. 7164/4, orná půda, o 
výměře 344 m2, p.č. 7164/1, orná půda, o výměře 499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 229 m2, 
p.č. 7164/7, orná půda, o výměře 747 m2, p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2, p.č. 7164/26, 
orná půda, o výměře 133 m2, p.č. 7164/3, , orná půda, o výměře 636 m2, p.č. 7164/24, orná půda, o 
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výměře 131 m2, p.č. 7164/10, orná půda, o výměře 428 m2, p.č. 7164/23, orná půda, o výměře 125 m2, 
p.č. 6857/1, o výměře 9.978 m2, p.č. 7164/8, orná půda, o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 
7164/14, orná půda, o výměře 957 m2, p.č. 7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 7164/18, , orná 
půda, o výměře 46 m2, p.č. 7164/2, orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, orná půda o výměře 
140 m2, p.č. 7164/9, orná půda, o výměře 316 m2, p.č. 7164/20, orná půda, o výměře 164 m2, p.č. 
7164/11, orná půda, o výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o výměře 474 m2, p.č. 7164/4, orná 
půda, o výměře 344 m2, p.č. 7164/1, orná půda, o výměře 499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 
229 m2, p.č. 7164/7, orná půda, o výměře 747 m2, p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2, p.č. 
7164/26, orná půda, o výměře 133 m2, p.č. 7164/3, orná půda, o výměře 636 m2, p.č. 7164/24, orná 
půda, o výměře 131 m2, p.č. 7164/10, orná půda, o výměře 428 m2, p.č. 7164/23, orná půda, o výměře 
125 m2, p.č. 6857/1, o výměře 9.978 m2, p.č. 7164/8, orná půda, o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

3729/97/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře 3408 m2, p.č. 1538/7 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 58 m2 a části pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
cca 350 m2, vše v k.ú. Žeravice.

3730/97/6/2014 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:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře cca 13 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 83 m2 oba v 
k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5981-82/2014 označený jako nově vznikly pozemek p.č. 
328/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví ***za cenu v čase a 
místě obvyklou 115 200,- Kč.

2 schvaluje nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. Přerov. Smlouva bude uzavřena mezi Statuárním 
městem Přerov, (jako pronajímatelem) a manžely *** ( jako nájemci) na dobu neurčitou, za roční 
úhradu ve výši 1000,- Kč ( tj. 6,25,- Kč/m2/rok).

3731/97/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:

úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 o výměře 19,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 
92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 
25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a 
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spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov za cenu 65.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 o výměře 32,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, 
č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. 
Přerov (Čapky Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 329/15263 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu ve výši 
329/15263 na pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 987/61052 na 
pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov za cenu 99.000,- Kč, 

úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 o výměře 11,5 m2 v objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 
2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. 
Gen. Janouška 21, 23, 25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na pozemku p.č. 
5198/31 v k.ú. Přerov za cenu 33.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 o výměře 10,53 m2 v objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 
2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov 
(Prokopa Holého 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na pozemku p.č. 
5198/5 v k.ú. Přerov za cenu 31.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 o výměře 15,7 m2 v objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 
2565, č.p. 2566, č.p. 2567 příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. 
Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 157/17142 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 
157/17142 na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov za cenu 46.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 o výměře 21 m2 v objektu k bydlení č.p. 871, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 17) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396 na společných částech objektu k bydlení č.p. 871, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
podílu ve výši 210/11396 na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov za cenu 71.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 o výměře 17,78 m2 v objektu k bydlení č.p. 2626, č.p. 
2627, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 
10) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2626, č.p. 2627, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov za cenu 53.000,-
Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 o výměře 82,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na pozemku p.č. 
5745/8 v k.ú. Přerov za cenu 195.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 o výměře 40,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3) 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 401/9482 na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
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podílu ve výši 401/9482 na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov za cenu 121.000,- Kč,

do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 
1499/7.

3732/97/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 v objektu k bydlení č.p. 
280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 1020/23/4/2014 bod 1. F, 
kterým byl schválen úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov ve výši 1204/37984 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.445.000,- Kč do vlastnictví pana S*** Š***.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 
2894/104 o výměře 156,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 
2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov ve výši 
1564/37984 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.640.000,-
Kč do vlastnictví pana S*** Š***.

3733/97/6/2014 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:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 do 
spoluvlastnictví *** za cenu v čase a místě obvyklou 29 400,- Kč.

2 schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání 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 a 
to od 1.8.2011 do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti ve výši 
25,-Kč/m2/rok, když nájemné za celý rok by činilo 1225,- Kč.

3734/97/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 4514/2, zahrada, 
o výměře 71 m2, části pozemku p.č. 4516, ost. plocha a části pozemku p.č. 4394/1, ost plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 5950-66/2014 jako pozemek p.č. 4516/2, ost. plocha, o výměře 
73 m2 , vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Věry Pospíšilové, 
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bytem Přerov I-Město, Malá Dlážka 2880/10, IČ 73774855 za kupní cenu ve výši 115 200,- Kč, tj. 
800,- Kč/m2.

3735/97/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5953-83/2014 jako pozemek p.č. 1783/6, ost. 
plocha, o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů Ing. O. a Ing. M.S. za kupní cenu ve výši 60 500,- Kč, tj. 550,- Kč/m2.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
1. části pozemku p.č. 1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5953-83/2014 jako 
pozemek p.č. 1783/2, ost. plocha , o výměře 95 m2 ,v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu ve výši 52 250,- Kč, tj. 550,-
Kč/m2. 

2. části pozemku p.č. 1783/5, trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 5953-83/2014 
jako pozemek p.č. 1783/7, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu ve výši 8 800,-
Kč, tj. 550,- Kč/m2.

3736/97/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí     

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná 
půda, dle geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "b", o výměře 237 m2, a části 
pozemku p.č. 453/3, orná půda, dle geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "d", o 
výměře 223 m2, oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana *** 
R*** K***za kupní cenu 138.000,- Kč, t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

3737/97/6/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 4960/10 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava, U Dětského 
domova 263, 772 11 Olomouc, IČ 70890013, za kupní cenu ve výši 10 460,- Kč, tj. 475,50 Kč/m2.

3738/97/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání:
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 5307/256, 
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 695 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ***, do 
vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 114 460,- Kč (tj. 165,- Kč/m2).

3739/97/6/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  
pozemků  p.č. 2625/1,  p.č.  2626,   p.č. 5082 za část pozemku p.č. 
2627/1 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 605/14/3/2012 Zastupitelstva 
města Přerova, ze dne 5.12.2012.

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova směnit část pozemku p.č. 2625/1, ostatní 
plocha, díl "g, "o výměře 119 m2, část pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, část 
pozemku p.č. 5082, ostatní plocha, díl "w", o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 2625/1, zahrada, díl 
"h", o výměře 26 m2 vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, 
ve 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, označený 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 vše v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, Kratochvílova 6, Přerov I-Město bez doplatku 
rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem (tj. návrh na vklad 
vlastnického práva, znalecký posudek,geometrický plán).

3740/97/6/2014 Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – na části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 682/1, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 200 m2 v k.ú. 
Penčičky za účelem provedení stavby "Rekonstrukce chodníku ulice Tršická Přerov-Penčice (od 
začátku obce)“. Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 
Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na 
dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo 
povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí stavby, 
maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,-
Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového dokladu 
vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene -
služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a 
sjezdy na silnici II/436 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 jejich provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 
682/1 v k.ú. Penčičky, 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 
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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.

3741/97/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části prostor v objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov -
bezbariérová garáž Kozlovská 17.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu jiná stavba č.p. 64, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 3346/7, v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové 
garáže č. 3 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a A*** F***7, 
jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 3.911,-Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití 
prostoru jako bezbariérová garáž.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.9.2014

3742/97/6/2014 Výpůjčka části pozemků ve vlastnictví Statutárního města Přerov za 
účelem umístění autobusových přístřešků

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 3684, p.č. 3786/3, 
p.č. 4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 4394/1, p.č. 5116/1, p.č. 4933/7, p.č. 535, p.č. 2185/2, p.č. 4986/1, 
p.č.1885/3,p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5307/88, p.č. 5307/5, p.č. 5198/17, p.č. 5196/1, p.č. 5076, p.č. 
2645/1, p.č. 5198/45, p.č. 5024/4, p.č. 2790/1, p.č. 2883/1, p.č. 2883/23, p.č. 5207/74, p.č. 5734/1, vše 
v k.ú. a obci Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 30/1, p.č. 30/7, vše v k.ú. Předmostí a 
obci Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 1084 v k.ú. Žeravice a obec Přerov, části 
pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 1084 v k.ú Lověšice u Přerova a obci Přerov, části pozemku o 
výměře cca 10 m2 - p.č. 433/3 v k.ú. Vinary u Přerova a obci Přerov a části pozemku o výměře cca 10 
m2 p.č. 51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova a obci Přerov, části pozemku o výměře cca 1 m2 - p.č. 
2883/24, p.č.2883/1, p.č. 40/1, p.č. 75/1, p.č. 5014/1, p.č. 4293/1 a p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov, obec 
Přerov mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností CITY TOOLS s.r.o., se sídlem v 
Brně, Preslova 94, IČO 60752165, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 15 let. 
Účelem výpůjčky bude umístění autobusových přístřešků a reklamních zařízení na území města 
Přerova.

3743/97/6/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 23-
023-048-09, uzavřené dne 14.12.2009 mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z 



22

věcného břemene a Vodovody a kanalizacemi Přerov, a.s. , jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Dodatkem se mění článek 8 odstavce IV smlouvy a to tak,

že text 
Pro případ jakéhokoliv porušení této smlouvy budoucím oprávněným nebo pro případ neuzavření 
smlouvy o věcném břemeni do 5 let od oboustranného podpisu této smlouvy si budoucí povinný 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy,

se mění na text
Pro případ jakéhokoliv porušení této smlouvy budoucím oprávněným nebo pro případ neuzavření 
smlouvy o věcném břemeni do 8 let od oboustranného podpisu této smlouvy si budoucí povinný 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3744/97/6/2014 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově).

Rada města Přerova po projednání:

mění část svého usnesení č. 3678/96/6/2014 ze dne 6.8.2014, kterým souhlasila s přenecháním části 
prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově), příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. 
Přerov:

- u místnosti č. 104 o výměře 11,80 m2 do podnájmu Jozefu Weinlichovi, místem podnikání Přerov II -
Předmostí, Dr. Milady Horákové 25/11, IČ 10640754, za účelem využití pro výrobu klíčů, jako sběrna 
pro opravy deštníků, obuvi, kožené galanterie a broušení nástrojů, 

- u místnosti č. 105 o výměře 11,80 m2 do podnájmu společnosti SVĚRÁKOVÁ s.r.o., se sídlem 
Podbořany - Hlubany 33, IČ 27283887, za účelem využití pro prodej papírenského zboží, specializace 
na filtrační sáčky do vysavačů, 

když nájemcem prostor je společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se 
sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840, 

a to tak, že nové znění usnesení u místnosti č. 105 je:

"Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části prostor ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k 
části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov, místnosti č. 105 o 
výměře 11,80 m2 do podnájmu společnosti SVĚRÁKOVÁ s.r.o., se sídlem Podbořany - Hlubany 33, 
IČ 27283887, když nájemcem prostor je společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová 
spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840. Účelem podnájmu je 
využití pro prodej papírenského zboží, filtrů se specializací na filtry do vysavačů, digestoří, fritéz, 
klimatizací a příslušenství k vysavačům."

3745/97/6/2014 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 190/101,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový 
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dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú.Přerov (Kozlovská 2).  

Rada města Přerova po projednání:

souhlasí s přenecháním nebytové jednotky č. 190/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům 
č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5, o celkové výměře 
49,7 m2, v k.ú. Přerov, Kozlovská 2 do podnájmu pro Vladimíru Ševčíkovou, místem podnikání 
Hranice I - Město, Struhlovsko 1413, IČ 65144902, když nájemcem nebytové jednotky je Mgr. Petr 
Hlavačka, místem podnikání Přerov I - Město, Nerudova 2240/13, IČ 10636226. Účelem podnájmu 
bude využití jednotky k prodeji elektromateriálu a odborné literatury.

3746/97/6/2014 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova a 
bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví KIS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - plynový kotel s nepřímým ohřevem 
150 l, č. BI-90/150 G; židle - křesla čalouněná Merano 50 ks; stůl MAS Granvin 8 ks; závěs sametový 
Alcatraz včetně řasící pásky 90 bm; záclony Praclík včetně krejčovské úpravy 70 bm; mezi statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, 1 měsíc, s účinností od 1.9.2014. Účelem výpůjčky bude
využití movitých věcí pro provoz Městského domu.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí:
- plynový kotel s nepřímým ohřevem 150l, č. BI-90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 Kč,
- židle - křesla čalouněná Merano, 50ks, pořizovací cena 296.650,- Kč,
- stůl MAS Granvin, 8ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, 
- závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, 
- záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, 
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.

3747/97/6/2014 Informace o právních aspektech možných způsobů nakládání 
statutárního města Přerova se stavbu občanského vybavení č.p. 387 
(Čechova 43), příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na 
pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov a záměru statutárního města 
Přerova na další využití této budovy

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o právních aspektech možných způsobů nakládání statutárního 
města Přerova se stavbu občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušnou k části obce Přerov I-
Město, postavenou na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov.

2. bere na vědomí informace o záměru statutárního města Přerova na další využití stavby 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov.
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3748/97/6/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - 6 ks informačních kiosků.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 
ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012 a dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, kterým se z majetku svěřeného k 
hospodaření vyjímají movité věci - 6 ks informačních kiosků, inv. č. 018-00000139 až 018-00000144, 
v celkové hodnotě 617.061,32 Kč, dle přílohy č. 1.

3749/97/6/2014 Návrh na prohlášení archeologického nálezu – základy sboru a domu 
se školou Jednoty bratrské na pozemcích p.č. 237 a p.č. 238 vše v k.ú. 
Přerov za kulturní památku

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení správního řízení o prohlášení nálezu – základy sboru a domu se 
školou Jednoty bratrské na pozemcích p.č. 237 a p.č. 238 vše v k.ú. Přerov za kulturní památku ve 
smyslu § 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

2. souhlasí s prohlášením nálezu – základy sboru a domu se školou Jednoty bratrské na 
pozemcích p.č. 237 a p.č. 238 vše v k.ú. Přerov za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
o státní památkové péči, v platném znění.

3750/97/6/2014 Převod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do 
vlastnictví společenství vlastníků jednotek

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ pro převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova (vyřazených 
úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic) a to takovou, že uvedené nebytové jednotky budou 
převáděny do vlastnictví společenství vlastníků jednotek, v jejichž domě se prostor nachází, na základě 
změny prohlášení vlastníka jednotek a začlenění dané nebytové jednotky, jako společného prostoru 
domu. Veškeré náklady na provedení této změny včetně jejího zajištění budou provedeny a uhrazeny 
společenstvím vlastníků jednotek.

3751/97/7/2014 Informace o projektu „Školy v přírodě“

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí aktuální informace o projektu „Školy v přírodě“ realizovaném ve školním roce 
2013/2014.

3752/97/7/2014 Informace o školním stravování v Přerově

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí aktuální informace ke stavu školního stravování v Přerově,

2. ukládá ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, Bc. Haně Ondrášové 
zabývat se opatřeními dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

3753/97/7/2014 Informace o pilotním projektu „Nauč se padat – judo do škol“ –
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o zapojení Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 do pilotního projektu „Nauč se padat – judo do škol“.

3754/97/7/2014 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 6 k protokolu 
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 
03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 
60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4.
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 18.006.312,19 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 1 
důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 6 k protokolu 
o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 
14. 04. 2010 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 2.134.976,61 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 2 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

3755/97/7/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Za 
mlýnem 1 – příspěvkové organizaci

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu 
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 
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03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 
47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1. 

Předmětem tohoto dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, Za 
mlýnem 1, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

3756/97/7/2014 Úprava platu ředitelky základní školy

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje s účinností od 01. 09. 2014 platový postup do vyššího platového stupně paní Mgr. Ilony 
Bočinské, ředitelce Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3757/97/7/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 074 000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na 
částečnou úhradu nákladů projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ v občanské 
vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2. pololetí 2014

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

1355 230 Odvod z 
výherních 
hracích 
přístrojů

31 706,0 * + 1 074,0 32 780,0

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

opatření
rozpočet 

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

580,0 * + 1 074,0 1 654,0

* 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

25 697,1 * + 1 074,0 26 771,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3758/97/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 28,39 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. 
o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 
1 378,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 3. 2015 s možností prodloužení, za podmínky 
předání doposud užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (3+1), o ploše 99,85 m2, v domě č. p. 1305, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/65, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 
13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2, s paní *** trvale bytem ***, za nájemné ve výši 3 
825,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 3. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 (1+1), o ploše 72,03 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 panem ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 1 452,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 3. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky postupného splácení dluhu vůči statutárnímu městu Přerovu na nájmu a službách spojených 
s bydlením rodiny ***v předešlých obecních bytech, a to měsíčně ve výši 500,- Kč, počínajíce 
měsícem září 2014, vždy k poslednímu dni v měsíci.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 8, (1+0), o ploše 32,09 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 4) s paní ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 040 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 
31. 3. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 7, (1+0), o ploše 36,39 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 5) s panem ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 161 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 
31. 3. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 31.10.2014

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, ***, s paní ***, bytem ***

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, ***bytem***

3759/97/8/2014 Projekt Asistent prevence kriminality

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí aktuální informaci o projektu "Asistent prevence kriminality"

2. ukládá řediteli Městské policie Přerov a vedoucí Odboru sociálních věcí a školství zabývat se 
záměrem vytvoření podmínek pro činnost dvou asistentů prevence kriminality v rámci projektu MV 
ČR "Asistent prevence kriminality" pro rok 2015.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2015

3760/97/8/2014 Akce "Senior symposium 2014" - peněžitý a nepeněžitý dar, zajištění 
reklamy, úprava rozpočtu

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 10 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako dárcem, jejímž předmětem je tento peněžitý 
dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2014"

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 
"Senior symposium 2014" v Přerově dne 1. 10. 2014 ve výši 10 000,- Kč včetně DPH mezi 
statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností GEMINI oční centrum, a.s., IČ: 
26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43, jako objednatelem reklamy

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru - 2 ks nabitých karet do přístroje CORAZON v hodnotě 2 
000,- Kč (1 000,- Kč/1ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
obdarovaným a společností LÉKÁRNA Komenského Přerov, s.r.o., IČ: 47674351, se sídlem Přerov, 
Komenského u. 40, PSČ 750 00, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely 
zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2014".

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.10.2014

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
2321 Přijaté 

neinvestiční 
dary

132,6 + 10,0 142,6

4379 2111 635 Příjmy z 
poskytování 
služeb a 
výrobků 

0,0 + 10,0 10,0
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(reklama)

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4379 635 Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 
sociální prevence

46,0 + 17,9 63,9

6399 635 Ostatní finanční 
operace (daň z 
příjmů 
právnických osob 
za obce, DPH)

23 311,6 + 2,1 23 313,7

3761/97/8/2014 Oblastní charita Přerov - žádost o dotaci

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 Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov 
I-Město, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z 
výherních 
hracích 
přístrojů

31 646,0* + 30,0 31 676,0

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

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

62,6 * + 30,0 92,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 637,1* + 30,0 25 667,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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3762/97/8/2014 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - žádost o dotaci

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 Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského 
regionu, IČ 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, jako 
příjemcem dotace, na organizaci celostátní akce "Orientační závody handicapovaných" a akci 
"Alfaolympiáda" v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

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

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z výherních 
hracích přístrojů

31 676,0* + 30,0 31 706,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

92,6* + 30,0 122,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 667,1* + 30,0 25 697,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3763/97/8/2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 
Přerov - žádost o dotaci

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 Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ: 
47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na poskytování 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 31.12.2014

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z výherních 
hracích přístrojů

31 626,0 + 20,0 31 646,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

42,6 + 20,0 62,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 617,1* + 20,0 25 637,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3764/97/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Křtomil

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Křtomil, se sídlem Křtomil č.p. 60, 751 14 Křtomil, IČ 00636312 jako dárcem, 
jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2014, dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2014

3765/97/8/2014 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o., 
zřízené statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání:

souhlasí s přijetím nepeněžitého daru 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: 31.10.2014

3766/97/9/2014 Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.
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Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat na valnou hromadu společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška k rozhodování o všech 
záležitostech valnou hromadou projednávaných, zejména o zrušení společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s. s likvidací, včetně jmenování likvidátora a stanovení jeho odměny, a v případě jeho 
nepřítomnosti náměstka primátora Mgr. Dušana Hluzína.

3767/97/9/2014 Pamětní deska

Rada města Přerova po projednání:

ukládá realizovat na pilíři Tyršova mostu pamětní desku s textem: Tato unikátní stavba překlenula v 
roce 2012 - díky podpoře radních a zastupitelů města Přerova - řeku Bečvu. Tyršův most získal řadu 
ocenění od architektů a odborníků.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ, Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 1.10.2014

3768/97/9/2014 Petice obyvatel města Přerova vyjadřující nesouhlas se stávajícím 
dopravním značením v ul. Mostní.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici podanou občany města Přerova, kdy část občanů vyjadřuje nesouhlas 
se stávajícím dopravním značením v ul. Mostní,

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

3769/97/9/2014 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti 
kultury pro rok 2014 - Pavel Novák

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Pavel Novák, zapsaný v Živnostenském rejstříku 
v Přerově pod č.j.: 2010/2708/ZU/Ko/3, bydliště: Kabelíkova 2675/12, 750 02, Přerov I-
Město, místo podnikání: U Žebračky 860/4, 750 02, Přerov I-Město, IČ: 64596737, DIČ: 
CZ6410030231, schválené v rámci usnesení č. 1059/23/8/2014 z 23. zasedání zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 28. dubna 2014 s následujícími změnami:

a) text článku I odst. 1

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
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- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(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 organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této 
smlouvy.

bude nahrazen textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(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 2015 v souvislosti s organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této 
smlouvy.

b) část textu článku II

- částku ve výši 25.000,- Kč do 30.09.2014.

bude nahrazena textem
- částku ve výši 25.000,- Kč v lednu 2015.

c) v článku III odst. 5 bude část textu (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014) 
nahrazena textem (věcně a časově související s kalendářním rokem 2015).

d) v článku III odst. 6, 8, 10 a 12 bude změněn termín z 31.01.2015 na 30.04.2015.

Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.
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

8115 210 Odvod z výherních 
hracích přístrojů

201 188,5 * - 25,0 201 163,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program 
v oblasti kultury

755,0 - 25,0 730,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 291,1 * - 25,0 25 266,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3770/97/9/2014 Smlouva 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 I 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 
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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 I 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 
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 třetí splátka dotace uvedená 
v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze třetí 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 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve dvou 
splátkách na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014

se nahrazuje novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve třech 
splátkách na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014
- částku ve výši 50.000,- Kč do 31.03.2015 
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." 
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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.

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.

3771/97/9/2014 Dotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova přijmout účelovou dotaci ze státního rozpočtu 
v „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 
ve výši 200 000,00 Kč, a to na I. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související 
práce.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí příspěvku ve výši 200 
000,00 Kč na I. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce 
Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 6, Přerov.

3. 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
4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 

dotace ze státního rozpočtu
10 682,0 * + 200,0 10 882,0

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

opatření
rozpočet

po úpravě
3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek
200,0 + 200,0 400,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 091,1 * + 200,0 25 291,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3772/97/9/2014 Informace o výstupech projektu "Vytvoření systému hodnocení a 
kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova"

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o výstupech projektu "Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu 
zaměstnanců Magistrátu města Přerova", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 spolufinancovaného z 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
obecního rozpočtu.

3773/97/9/2014 Pracovní skupina pro změnu nařízení statutárního města Přerova č. 
2/2012 - tržní řád a přemístění tržních stánků od OD PRIOR

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje zřízení pracovní skupiny pro změnu nařízení statutárního města Přerova č. 2/2012 - tržní 
řád a přemístění tržních stánků od OD PRIOR ve složení:
Mgr. Josef Kulíšek
Michal Zácha, DiS.
Ing. Jiří Bakalík
Ing. Pavel Gala
Ing. arch. Klára Koryčanová
Mgr. Zdeněk Vojtášek
Zdeněk Holas
Ing. Jitka Kočicová
Mgr. Eva Šáchová
Ing. Petr Věrný
Mgr. Martina Švestková
RNDr. Pavel Juliš
Bc. Václav Zatloukal
Ing. Radek Koněvalík

Organizační pracovník: Ing. Blanka Kosičková

V Přerově dne 25. 8. 2014
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      Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

    Mgr. Josef Kulíšek
      náměstek primátora města Přerova


