
USNESENÍ ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014

3821/100/1/2014 Program 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014,

2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 100. schůze Rady města 
Přerova.

3822/100/2/2014 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za III. 
čtvrtletí 2014

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města 
Přerova za III. čtvrtletí 2014.

3823/100/3/2014 Rozpočtové opatření č. 15

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

3824/100/3/2014 Žádost o prominutí příslušenství dluhu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
příslušenství dluhu ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení na nájemném 
dlužníkovi M.V.

3825/100/4/2014 Mateřská škola Píšťalka - havarijní stav střechy Máchova 8 a 
schodiště Na odpoledni 16

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním 
projektové dokumentace na řešení havarijního stavu střechy MŠ Píšťalka, Máchova 8 a havarijního 
stavu schodiště na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16, Přerov

3826/100/4/2014 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle 
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění z rozpočtu 
Olomouckého kraje na projekt „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov - Laguna“ mezi 
Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825, DIČ: CZ 003 01 
825 a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 
606 09 460.

3827/100/4/2014 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 11087144 o poskytnutí podporyze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci 



"Kompostárna Přerov-Žeravice" mezi Statutárním městem Přerov a Státním fondem životního 
prostředí ČR, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 31.10.2014

3828/100/4/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. 12123773 ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 12123773              
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na akci „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle“ mezi 
Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem 
životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

3829/100/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vodovodní přípojka, prodloužení 
plynovodu a plynová přípojka“.

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Vodovodní přípojka, prodloužení plynovodu a plynová 
přípojka“, situovanou mimo jiné na pozemcích parc.č. 995/3, 995/4 (vodovodní přípojka), 6034/6, 
4973/14, 4973/13, 4973/16, 978/1 a 968/1 (prodloužení plynovodu a plynová přípojka) v katastrálním 
území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na 
usnesení).

3830/100/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“.

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
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 “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“, situovanou na pozemcích parc.č. 6685/5, 6500/4, 
6500/6 (zřízení sjezdu), 6684/1, 6685/1 a 6685/2 (mycí centrum) v katastrálním území Přerov (dle 
důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3831/100/4/2014 Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace -
pokračování přípravy strategie

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí postup přípravy Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace 
dle důvodové zprávy

2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje uzavřením smlouvy s Regionální agenturou 
pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČ: 646 31 109, na dopracování 
strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace v ceně 120 000,- Kč bez 
DPH dle důvodové zprávy.

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:



Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
410 Projektové dokumentace (koncepce a 

rozvoj)
6 060,3 - 145,2 5 915,1

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (koncepce a rozvoj)

950,6 + 145,2 1 095,8

3832/100/4/2014 I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. 
etapa" (tzv. "průpichu") mezi statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako převodcem a 
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 659 93 390 
jako nabyvatelem,

2. schvaluje uzavření dohody o převodu práv a povinností vyplývajících z vydaného územního 
rozhodnutí mezi statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako převodcem a společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 659 93 390 jako 
nabyvatelem.

3833/100/5/2014 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 akce 
„Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0772/2014 ze dne 21. 7. 2014, na realizaci stavby „Regenerace a revitalizace bytového domu 
nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, se zhotovitelem PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, 
752 01 Kojetín I - Město, IČ: 25 89 68 73, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna 
termínu dokončení realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

3834/100/5/2014 Veřejná zakázka „Opravy 14 bytových jednotek“  - schválení výsledku 
výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 14 bytových 
jednotek“ uchazeče ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Lipník nad Bečvou - Lipník 
nad Bečvou I-Město, Na Zelince 1146, PSČ 751 31, IČ 46577343, z důvodu nesplnění 
kvalifikace v požadovaném rozsahu,

2 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 14 bytových 
jednotek“ uchazeče PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 
PSČ 750 02, IČ 25395653, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

3 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 14 bytových 
jednotek“ uchazeče Zdeněk Horák, U Tenisu 984/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ 
12687146, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

4 rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy 14 bytových jednotek“, která byla předložena 



uchazečem PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 
752 01, IČ 25896873,

5 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 
752 01, IČ 25896873, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Opravy 14 bytových 
jednotek“.

Cena za plnění bude činit 1 274 446,00 Kč bez DPH, tj. 1 465 614,00 Kč vč. DPH.

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

3835/100/5/2014 Veřejná zakázka „Gen. Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a 
kanalizace včetně prací souvisejících“– vyloučení  uchazeče  a výběr 
nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gen. Štefánika 4, 
Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace včetně prací souvisejících“ uchazeče:

Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, IČ: 28603575

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Gen. Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace včetně 
prací souvisejících“, která byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 
Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, IČ: 27769585.

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Gen. 
Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace včetně prací souvisejících“. 

Cena za plnění bude činit 1 102 145,- Kč bez DPH, tj. 1 267 467,- Kč vč. DPH.

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

3836/100/5/2014 Veřejná zakázka „Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 
13, Přerov II - Předmostí“ – výběr nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 13, Přerov II -
Předmostí“, která byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 
2861/7, Přerov I-Město, IČ: 27769585.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Energetická 
opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 13, Přerov II - Předmostí“. 



Cena za plnění bude činit 2 262 486,39,- Kč bez DPH, tj. 2 737 608,53 Kč vč. DPH.

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

3837/100/5/2014 Veřejná zakázka  „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 
1948“ – výběr nejvhodnější nabídky   

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 1948“, která byla 
předložena od společnosti DACH SYSTEM s.r.o., se sídelm Chvalkovická 220/45, Olomouc –
Chvalkovice, IČ: 25367501.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností DACH SYSTEM s.r.o., jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava střechy 
bytového domu Gen. Štefanika 1948“. 

Cena za plnění bude činit 1 494 765,- Kč bez DPH, tj. 1 720 705,- Kč vč. DPH.

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

3838/100/5/2014 Veřejná zakázka „Tyršova 68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v 
Přerově – výměna oken a dveří , včetně prací souvisejících“ – výběr 
nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Tyršova 68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na Hrázi 26,28,30 v Přerově – výměna 
oken a dveří včetně prací souvisejících“, která byla předložena od společnosti Window 
Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: 28436024.

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností Window Holding a.s., jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Tyršova 68, Jižní 
čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v Přerově – výměna oken a dveří včetně prací souvisejících“. 

Cena za plnění bude činit 2 344 358,- Kč bez DPH, tj. 2 696 012,- Kč vč. DPH.

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

3839/100/5/2014 Veřejná zakázka „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ –
vyloučení uchazečů,  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení 
opakovaného zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:



1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ uchazeče č. 1 DVOŘÁK LESY, SADY, 
ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 26825261, z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ uchazeče č. 2 ZÁBOJNÍK - contractors, 
s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, z důvodu nesplnění 
požadavků zadavatele

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ uchazeče č. 4 Petr Vykrut, U Haldy 
1616/68, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČ: 47165006, z důvodu nesplnění požadavků 
zadavatele

4. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“, v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 
jedna nabídka

5. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích“ dle příloh č. 1 až 3

6. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 
řízení - veřejné zakázky na dodávky „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“, a to za 
podmínky marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
uchazeče, resp. proti všem úkonům zadavatele předchozího zadávacího řízení s obdobným 
předmětem plnění

7. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby „Obnova 
zámeckého parku v Pavlovicích“, a to:

Obchodní společnosti, sídlo IČ
DENDRIA s.r.o., Frýdlant, Březová 1307, PSČ 464 01 60280808
Michal Horák, Masarykova 262, 687 08, Buchlovice 88735371
Václav Lušovjan, Puškinova 70, 463 12, Liberec - Liberec 
XXIV-Pilínkov

16402707

Radoslav Kaprál, Podlesí II 5611, 760 05, Zlín 72318643
Ing. Miloš Bukáček, Sametová 716/8, 460 01, Liberec -
Liberec VI-Rochlice

14860465

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

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14, 750 02 Přerov 48398136



8. 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. Mgr. Helena 

Netopilová
zástupce zadavatele, 
členka ZM

Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 
náměstek primátora

2. Zdeněk Holas MMPr Svatava Doupalová MMPr
3. Ladislav Mlčák zástupce zadavatele, 

členka ZM
Ludmila Tomaníková zástupce zadavatele, 

členka ZM

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

9. 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

3840/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 101/4, ost. plocha, o 
výměře cca 40 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 101/4, ost. 
plocha, o výměře cca 40 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 101/4, ost. plocha, o 
výměře cca 80 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 101/4, ost. 
plocha, o výměře cca 80 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

3841/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 263, ovocný sad, o 
výměře 325 m2, v k.ú. Předmostí.



2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
J***L***, jako nájemcem, kterým bude ke dni 30.9.2014 ukončen nájemní vztah k části 
pozemku p.č. 263, ovocný sad, o výměře 325 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní 
smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 20.10.2004.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

3842/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
pozemku p.č. 6054, ost. plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov.

3843/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, p.č. 
2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 
5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, ostatní plocha, 
manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 276 m2, p.č. 2433/1, ostatní plocha, manipulační plocha, 
o výměře 4595 m2, p.č. 5027/15, ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m2, p.č. 5027/16, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 46 m2, p.č. 5027/17, ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m2, p.č. 
5027/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, p.č. 5027/19, ostatní plocha, silnice, o 
výměře 13 m2, p.č. 5027/20, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 75 m2, p.č. 5063/10, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 143 m2, p.č. 5063/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 121 m2 vše v k.ú. Přerov.

3844/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -    pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2621/7, zahrada, o 
výměře 32 m2 v k.ú. Přerov.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemku p.č. 2621/7, zahrada, o výměře 
32 m2 v k.ú. Přerov.

3845/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46).

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991, zast. pl. a nádvoří, o výměře 211 m2, 
jehož součástí je stavba objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. 
Přerov, (Svépomoc I/46).



3846/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 124/102 
v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22).

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 22 - galerie) o celkové výměře 
84,7 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

3847/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem bytové jednotky č. 4/5 a 
garážového stání č. 2 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 
10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
225 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4/5 (2+kk), v domě č. p. 3119, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 225, v k. ú. Přerov, nábřeží Protifašistických 
bojovníků, č. o. 12a, s panem Ing. P*** T***, trvale bytem Přerov I - Město, ***, na dobu 
určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, za podmínky ukončení nájmu předmětného 
bytu panem Ing. Š*** O***, trvale bytem ***, Přerov I - Město.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garážového stání č. 2 v o výměře 12,50 
m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12 , 12a).

3848/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o 
výměře 45m2, v k.ú. Přerov.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat se spol. LUKOIL Czech 
Republic s.r.o. o možnosti úplatného převodu části pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o výměře 
45m2, v k.ú. Přerov.

3849/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 
Stavhold a.s.,  Přerov –  prostor v objektu bydlení č.p. 669, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 784 v k.ú. Přerov.                                                                              
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho 
součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:



1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku Stavhold 
a.s., se sídlem Wilsonova 12, Přerov – prostor v objektu bydlení č.p. 669, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 784 v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 820 m2, včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

3850/100/6/2014 Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 6050/1, ost. 
plocha v k.ú. Přerov .

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 6050/1, ost.plocha, v k.ú. Přerov, o výměře cca 170 m2 z majetku statutárního města 
Přerova, do majetku DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 75152 Přerov, IČ 25823558.

3851/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov.

3852/100/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o 
celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s 
vyhlašovací cenou min. 3.737.000,- Kč.

2. vyhlašuje výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový 
prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 
293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 
3943/36438 s vyhlašovací cenou, sníženou o 10% tj. min. 3.363.300,- Kč za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.

3853/100/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova, pozemků  p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice.



Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3385/90/6/2014 bod 2, z 90. Schůze Rady města Přerova konané dne 
30.4.2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P*** L***, bytem 
*** Přerov

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase 
a místě obvyklou ve výši 52.890,-Kč, tj. 150,- Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase a místě 
obvyklou ve výši 169.970,- Kč (pozemek 133.650,- Kč, tj. 10 ,- Kč/m2, trvalé porosty na pozemku p.č. 
3323 ve výši 36.320,- Kč).

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P***L***, 
bytem***Přerov 

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu 
dohodou ve výši 25.000,-Kč, tj. 71,022 Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu dohodou ve 
výši 84.000,- Kč (pozemek 66.000,- Kč, tj. 4,938 Kč/m2, trvalé porosty na pozemku p.č. 
3323 ve výši 18.000,- Kč).

3854/100/6/2014 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 3.11.2008 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Z*** M*** (jako nájemcem). 

Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 140 m2 v k.ú. Žeravice. Účelem 
nájmu je jeho využití jako zahrady. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 
rok, k 1.10. běžného roku. Nájem bude ukončen dohodou k 31.12.2014.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o 
výměře cca 128 m2 a nájem části pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře cca 12 m2 v k.ú. 
Žeravice.

3855/100/6/2014 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP, oba v k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájmu, uzavřeného na základě 
nájemní smlouvy ze dne 22.9.2010 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 
Carmagnus, s.r.o., se sídlem Polní 2896/14, 750 02 Přerov, IČ 25366548 jako nájemcem. Předmětem 
smlouvy je nájem pozemku p.č. 6577/260, ost. plocha, o výměře 75 m2 a části pozemku p.č. 6577/1 
ZE-GP, o výměře 170 m2, oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014



3856/100/6/2014 Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku 
č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 
dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014 a dodatku č. 11 ze dne 
19.5.2014, kterým se z předmětu nájmu vyjímají tržní místa v k.ú. Přerov:

- Čechova ul. (parkoviště u OD Prior) - 6 míst na části pozemku p.č. 1961/2, o výměře 159 m2, 
- Čechova ul. (u OD Prior) - 2 místa na části pozemku p.č. 1961/4, o výměře 12 m2.

Dodatkem č. 12 se mění výše nájemného z částky 3.066.476,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné 
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na částku 
3.050.740,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 12 nabývá účinnosti dnem 1.11.2014. V jiném se 
nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

3857/100/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2015 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09 -
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2015 ve výši Kmr=1,0.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.10.2014

3858/100/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor v objektu bydlení č.p. 1269, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/3 a v objektu bydlení č.p. 
1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  
pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 12, 14).

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.9.2004 na objekt bydlení č.p. 
1269 včetně příslušenství (kůlny na uhlí a dřevo), příslušný k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 6749/3 a pozemek p.č. 6749/3, zast. pl. a nádvoří, 535 m2, v 
k.ú. Přerov, (U Výstaviště 12) mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Přerov, se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy 1, 
IČ 49558561, jako nájemcem. 



Dodatkem č. 1 bude změněn účel nájmu. Původní účel nájmu - provozování ubytovny pro 
bezdomovce bude změněn na nový účel nájmu - provozování azylového domu a noclehárny pro osoby 
bez přístřeší.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2014

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2006 na část prostor v 
objektu bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 6749/4, v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14) o celkové výměře 288 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Přerov, se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy 1, IČ 49558561, jako nájemcem. 

Dodatkem č. 1 bude změněn účel nájmu. Původní účel nájmu - provozování ubytovny pro obyvatele v 
sociální tísni bude změněn na nový účel nájmu - provozování azylového domu a noclehárny pro osoby 
bez přístřeší.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2014

3859/100/6/2014 Výpůjčka  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -   
části   pozemku p.č.  30/1 v k.ú. Předmostí.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 30/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3m2 v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Klubem českých turistů, Oblast Olomoucký kraj, značkový obvod Přerov, jako 
vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
výpůjčky bude využití části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí za účelem umístění dřevěného stojanu 
včetně turistické mapy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.10.2014

3860/100/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části prostor v objektu bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov 
(U Výstaviště 14).

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část prostor v objektu 
bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/4, v 
k.ú. Přerov (U Výstaviště 14) o celkové výměře 209,6 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Přerov, se sídlem Přerov I - Město, U 
Bečvy 1, IČ 49558561, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití prostor pro uskladnění nábytku pro potřeby sociálně 
slabých. Náklady na energie nebudou hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2014

3861/100/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov.



Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 2656/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, části pozemku p.č. 2656/1, 
ost. plocha, o výměře 5580 m2 ( tenisový areál);

- pozemků p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 
4753/2, ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2 (loděnice);

- p.č. 4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 629 m2 (kuželna);

- p.č. 6724/4, ost. plocha, o výměře 3.337 m2 – id. 7/8, p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří o výměře 14 
m2 – podíl id. 7/8 ( fotbalový areál Kopaniny);

vše v k.ú. Přerov.

3862/100/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemky v areálu přerovské rokle v k.ú. Předmostí - dodatek č. 5

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, se sídlem 
Dluhonská 43, 750 02 Přerov, IČ: 533751, (jako vypůjčitelem) dne 17.11.1992, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003 a dodatku č. 4 ze 
dne 28.8.2008. 

Dodatkem se mění čl. III a to tak, že text:

" Vypůjčitel se zavazuje investovat vlastní finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci stávající 
závodní tratě, včetně jejího okolí.
Převzaté pozemky sloužící k uvedenému účelu dle bodu II. této smlouvy je vypůjčitel povinen 
udržovat v řádném stavu a na vlastní náklady.
Vypůjčitel je oprávněn přenechat převzaté nemovitosti k dalšímu užívání jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele."

se nahrazuje textem:

" Vypůjčitel se zavazuje investovat vlastní finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci stávající 
závodní tratě, včetně jejího okolí.
Převzaté pozemky sloužící k uvedenému účelu dle bodu II. této smlouvy je vypůjčitel povinen 
udržovat v řádném stavu a na vlastní náklady.
Vypůjčitel je oprávněn přenechat převzaté nemovité věci k dalšímu užívání bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele po dobu sportovních a rekreačních akcí pořádaných vypůjčitelem. V 
ostatních případech je vypůjčitel oprávněn přenechat převzaté nemovité věci k dalšímu užívání jen s 
předchozím písemným souhlasem půjčitele."

V ostatním se text smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014



3863/100/6/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích  v majetku 
statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – rozpojovací skříň, podzemní kabelové 
vedení NNk a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a 
jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 1019/1, vše v k.ú. 
Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti uděluje 
budoucí povinný budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu distribuční 
soustavy – rozpojovací skříň, kabelové vedení NNk v rámci stavby Přerov, Nádražní 6,8, - napoj 
odběrů DS,“ na budoucím povinném pozemku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním 
úřadem pro výše uvedenou stavbu.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene-
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti 
včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a příjezd 
na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemku p.č 1981/36, v k.ú. Přerov, a 
to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 
27295567.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti na straně druhé. 



Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 180 dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení. Budoucí oprávněný zajistí a prokazatelně doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu, podzemní kabelové vedení NNk a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 5041, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti uděluje 
budoucí povinný budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu distribuční 
soustavy – kabelového vedení NNk v rámci stavby "Přerov, Rudolfová, Macharova, NN“ na budoucím 
povinném pozemku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou 
stavbu.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene-
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti 
včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

4.1. ruší své usnesení č. 3562/93/6/201 z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 25.6.3014, 
kterým schválila zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět n 
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č 25, p.č. 40/1, p.č. 403/1, p.č. 4926/3, p.č. 
4926/4, 4926/6, p.č.4940, p.č. 5062, p.č.5063/1 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů 
č. 5830-470/2013, 5831-450/2013, 5832-425/2013, a to ve prospěch společnosti RWE GasNes, s.r.o., 
se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.Smlouva o zřízení věcného břemene -
služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene - služebnosti a 
RWE GasNes, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným z 



věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckými 
posudky, ve kterých je započtena příslušná sazba DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí.
4.2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět 
n služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č 25, p.č. 1614, p.č. 5063/1, p.č. 4926/3, p.č. 
4926/4, p.č.4940, p.č. 5057, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 5830-470/2013, 
5831-450/2013, 5832-425/2013, a to ve prospěch společnosti RWE GasNes, s.r.o., se sídlem Klišská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene - služebnosti a RWE GasNes, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, IČ 27295567, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckými posudky, ve kterých je započtena příslušná sazba DPH. 
Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3864/100/6/2014 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
–  notebooků DELL LATITUDE E 5510, E 6510 a HP ProBook 6570B  
a návrh na řešení posílení rozpočtu ORJ 35X pro krytí předpokládané 
budoucí veřejné zakázky – vysoutěžení nové výpočetní techniky pro 
Zastupitelstvo města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů členů Rady města Přerova k projednávání převodu movitých věcí z 
vlastnictví stautárního města Přerova - notebooků Dell Latitude E 5510 a E 6510 dle bodu 2 až 10 
tohoto usnesení.

2. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00194-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. J***Č*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

3. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00219-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Č*** H*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).

4. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 6510, inv.č. I-00190-2011, 
s dockem DELL EURO 2 Advaced E-Port Replicator, 130 W adaptér, včetně OEM licence operačního 
systému Windows 7 Professional CZ 32 bit a ochranné brašny z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Mgr. D*** H*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.300,-Kč (včetně 
DPH).

5. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00220-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. Š*** K*** P*** za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 4.900,-Kč (včetně DPH).



6. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 6510, inv.č. I-00187-2011, 
s dockem DELL EURO 2 Advaced E-Port Replicator, 130 W adaptér, včetně OEM licence operačního 
systému Windows 7 Professional CZ 32 bit a ochranné brašny z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Mgr. J*** K*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.300,-Kč (včetně 
DPH).

7. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 6510, inv.č. I-00188-2011, 
s dockem DELL EURO 2 Advaced E-Port Replicator, 130 W adaptér, včetně OEM licence operačního 
systému Windows 7 Professional CZ 32 bit a ochranné brašny z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Ing. J*** L*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.300,-Kč (včetně DPH).

8. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00203-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. M***Š***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

9. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 6510, inv.č. I-00189-2011, 
s dockem DELL EURO 2 Advaced E-Port Replicator, 130 W adaptér, včetně OEM licence operačního 
systému Windows 7 Professional CZ 32 bit a ochranné brašny z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví M***Z*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.300,-Kč (včetně DPH).

10. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00210-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Bc. V*** Z***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

11. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00217-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví D***D*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).

12. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00201-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. M*** F***, MBA, ***8 za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

13. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00195-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. E***G*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

14. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00197-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví M***H*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).

15. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00202-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví MUDr. M*** Ch*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

16. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00205-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví P*** L*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).



17. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00213-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. I***M*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

18. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00212-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví L***M*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).

19. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00218-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví RSDr. J*** N*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

20. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00211-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví B*** P*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
4.900,-Kč (včetně DPH).

21. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00193-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. arch. V*** P*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

22. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00215-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. R*** R*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

23. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00192-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví MVDr. J***S*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

24. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00204-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. M***S*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

25. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00200-2011, 
bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. L*** T*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

26. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00206-
2011, bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** T*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 4.900,-Kč (včetně DPH).

Usnesení v bodech 2-26 budou realizována za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí 
rozpočtové opatření dle bodu 27. návrhu na usnesení.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní



Termín: 31.12.2014

27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:
Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
2310 Příjmy z prodeje krátk. a 

drobného dlouh. maj.
91,7 * + 128,1 219,8

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

opatření
rozpočet

po úpravě
6399 2XX Ostatní finanční operace (daň 

z příjmů práv. osob za obce, 
DPH)

20 022,5 * + 22,2 20 044,7

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 43 021,0* - 1 444,1 41 576,9

6171 35X Činnost místní správy 
(informatika, GIS)

11 364,6 * + 1 550,0 12 914,6

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

3865/100/6/2014 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
–  mobilní telefony Apple i Phone 5, 64 GB a BlackBery Q 10. 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů členů Rady města Přerova k projednávání převodu movitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova - mobilní telefony Apple i Phone 5, 64 GB a BlackBery Q 10 
dle bodu 2 až 5 tohoto usnesení.

2. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilní telefon Apple i Phone 5, 64 GB, inv.č. 442-
00012665, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. D***H***, za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 12.100,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

3. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilní telefon Apple i Phone 5, 64 GB, inv.č. 442-
00012653, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. J*** K***, za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 12.100,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

4. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilní telefon Apple i Phone 5, 64 GB, inv.č. 442-
00012991, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. J*** L***, za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 15.800,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

5. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilní telefon BlackBerry Q 10, inv.č. 442-
00012699, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M*** Z***, za kupní cenu v místě a 
čase obvyklou ve výši 7.300,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní



Termín: 31.12.2014

6. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilní telefon Apple i Phone 5, 64 GB, inv.č. 442-
00012992, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Technické 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi 3165/17, IČ 27841090 za kupní cenu v
místě a čase obvyklou ve výši 15.700,-Kč (včetně DPH).

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

7. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2310 Příjmy z
prodeje krátk. a 
drobného 
dlouh. maj.

28,7 * + 63,0 91,7

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. 
n. (rezerva)

42 968,9 + 52,1 43 021,0

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

20 011,6 * + 10,9 20 022,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3866/100/6/2014 Zrušení bodu 2.1. usnesení č. 2864/78/6/2013 přijatém na 78. schůzi 
Rady města Přerova dne 23.10.2013 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 2864/78/6/2013, bod 2.1. přijaté na 78. schůzi 
konané dne 23.10.2013, kterým Rada města Přerova schválila prominutí pohledávky ve výši 5.923,27 
Kč z titulu dlužného nájemného za nájem nemovitosti v majetku statutárního města Přerova dle 
nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
paní M*** W***(jako nájemcem).

3867/100/6/2014 Realizace přemístění a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání neschvaluje realizaci přemístění a restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého na pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí.

3868/100/7/2014 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – partnerství v projektu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
mezi příjemcem podpory Univerzitou Hradec Králové, IČ 62690094, se sídlem Rokitanského 62, 500 
03 Hradec Králové a partnerem Základní škola Přerov, U tenisu 4 v projektu „Vzájemným učením –
cool pedagog 21. století“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0007, v rámci Operačního programu Vzdělávání 



pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to za podmínky získání dotace z OP VK Univerzitou 
Hradec Králové. Partner se na realizaci projektu nebude podílet žádnými finančními prostředky.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.10.2014

3869/100/7/2014 Podpora zájmu žáků základních škol o studium technických oborů

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova 
pracovat na popularizaci strojírenských a technických oborů pro žáky základních škol zřizovaných 
statutárním městem Přerovem.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

3870/100/7/2014 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem 

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.10.2014

3871/100/8/2014 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov

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

3872/100/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 54,64 m2, v domě č. p. 2535, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/14, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J. H. za nájemné ve výši 
2 420,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu na adrese Přerov, 
Denisova 10. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 68,15 m2, v domě č. p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J. B., za nájemné 
ve výši 3 356,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.



3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (3+1), o ploše 75,45 m2, v domě č. p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/8, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní B. S, za nájemné ve výši 
3 714,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s paní Naděždou 
Macháňovou. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+2), o ploše 48,79 m2, v domě č. p. 517, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní A. N., , za nájemné ve výši 2 401,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 46,44 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem G. P, za nájemné ve výši 1 734,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 44,34 m2, v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní D. D, za nájemné ve výši 1 964,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 35 (1+1), o ploše 27,17 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. 7), s panem J. Š., , za nájemné ve 
výši 1 337,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s dosavadním 
nájemcem, paní Kateřinou Kolářovou. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (0+1), o ploše 29,25 m2, v domě č. p. 1991, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1166, v k. ú. Přerov, Generála 
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem R. D., za nájemné ve 
výši 1 440,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+2), o ploše 95,15 m2, v domě č. p. 1625, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 919, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem M. P.,  za nájemné ve výši 4 684,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.



10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 (2+2), o ploše 54,45 m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní P. Z., za nájemné ve výši 2 680,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s dosavadním 
nájemcem, paní I. Z. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (0+1), o ploše 33,45 m2, v domě č. p. 1991, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1166, v k. ú. Přerov, Generála 
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem M.O, za nájemné ve 
výši 1 646,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 
prodloužení.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 46,91 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s paní B. D.,  za nájemné ve výši 1 776,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení.Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 47,23 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem T. Ž., , za nájemné ve výši 1 
788,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 
prodloužení.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 (1+1), o ploše 28,54 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s panem J. P., , za nájemné ve 
výši 1 406,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 
prodloužení.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+3), o ploše 105,56 m2, v domě č. p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s manželi I. a L. Š., , za 
nájemné ve výši 5 196,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 
prodloužení.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (2+2), o ploše 62,46 m2, v domě č. p. 1829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16), s paní B. G.,  za nájemné ve výši 2 766,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 16, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení.Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

17. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+3), o ploše 113,84 m2, v domě č. p. 1477, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 655, v k. ú. Přerov, 
Komenského, č. o. 54 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 17), s manželi L. a K. B., za 
nájemné ve výši 5 043,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 17, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností 



prodloužení, za podmínky úhrady soudních nákladů na vyklizení a exekuci, a to do 30. 9. 
2014.Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

18. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 49,15 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 18), s paní M. H., za nájemné ve výši 1 860,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 18, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 23, (1+1), o ploše 
29,26 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 19) s paní E. P.,  za nájemné ve výši 1 038 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 19, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

20. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 1, (1+0), o ploše 
29,33 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. 20) s paní E.B., za nájemné ve výši 1 040 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 20, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

21. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 15, (1+1), o ploše 
33,27 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 21) s paní Mgr. Ž.Z., za nájemné ve výši 1 180 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 21, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

22. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 21, (1+1), o ploše 
29,56 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 22) s paní M.Ř., za nájemné ve výši 1 049 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 22, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní S.P.
24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Přerově s panem L.V.
25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem D. P.
26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 
paní L. B.
27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 v Přerově, Jilemnického 1, s 
panem Z. R.
28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní H.G..
29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Šrobárova 9, s panem 
R. Č.



30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Trávník 4, s paní 
K.Ch.

3873/100/8/2014 Hospic na Svatém Kopečku - 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 Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, Sadové 
náměstí 24, 772 00 Svatý Kopeček, jako příjemcem dotace, na provoz a podporu odlehčovací 
služby v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

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

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

620 Grantový program v sociální oblasti a 
zdrav.

700,0 - 15,0 685,0

620 Ostatní činnost ve zdravotnictví (příspěvek 
na pobytovou soc.službu)

87,0 - 5,0 82,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
péče

0,0 + 20,0 20,0

3874/100/8/2014 Rómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 44 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním 
městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Rómské sdružení mládeže Přerov, IČ: 
70259569, se sídlem Denisova 6, Přerov, jako příjemcem dotace, na úhradu energií a nájemného v 
objektu Přerov, Škodova 12, souvisejících s realizací projektu Sportovně kulturní centrum Latino klub, 
v roce 2014 a v roce 2015.

3875/100/8/2014 Novelizace Vnitřního předpisu č. 20/2012

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. XX/2014, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 20/2012, vydaným Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního 
předpisu č. 8/2013.Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 2. 11. 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2.11.2014

3876/100/9/2014 Novelizace nařízení města Přerova - tržního řádu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. .../2014, kterým se mění a 
doplňuje nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění dle přílohy důvodové 
zprávy.

3877/100/9/2014 Novelizace Vnitřního předpisu č. 29/2012



Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../2014, kterým se mění Vnitřní předpis 
č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova, 
ve znění Vnitřního předpisu č. 12/2013.

3878/100/9/2014 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov -
Újezdec, Hlavní 61, se sídlem Přerov, Přerov VI - Újezdec, Hlavní 61, 750 02, IČ: 70887608.
2 schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za 
mlýnem 1, sídlem Přerov, Přerov I –Město, Za mlýnem 1, 750 02, IČ: 47858311.
3 schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Svisle 13, 750 02, IČ: 47858052
4 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí 
uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, 
Želatovská 8, 750 02, IČ: 49558862.

3879/100/9/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova.  Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění 
předsedům a členům osadních výborů, členům výborů Zastupitelstva 
města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim 
bude peněžité plnění poskytováno. Návrh na stanovení výše paušální 
částky, která přísluší v roce 2015 jako náhrada výdělku, ušlého 
některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s 
výkonem jejich funkce. Návrh na rozhodnutí o vyplacení odměny při 
skončení funkčního období uvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova jednorázově. Návrh na schválení proplacení náhrady odměny 
za nevyčerpanou dovolenou z roku 2013 panu Michalu Záchovi, DiS., 
náměstkovi primátora města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční 
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 
důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu 
odměn pro jednotlivé funkce.
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o 
obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ode dne 
uvedeného v sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých funkcí.
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona 
o obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění předsedům osadních výborů a členům výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 3 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 



jednotlivých funkcí a stanovit, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne určeného v 
sloupci č. 4 přílohy č. 1 důvodové zprávy. V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům 
osadních výborů a členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, peněžité plnění ve výši 
souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce.
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o 
obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům komisí Rady města Přerova, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 3 přílohy č. 1 důvodové zprávy 
podle jednotlivých funkcí a stanovit, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne určeného 
v sloupci č. 4 přílohy č. 1 důvodové zprávy. V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a 
členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy zastupitelstva města, peněžité plnění ve výši 
souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce.
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 71 odst. 4 zákona o 
obcích neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2015 jako náhrada výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem jejich funkce, ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za 
podmínek, uvedených v důvodové zprávě.
6. rozhodla , že odměna při skončení funkčního období podle § 75 odst. 7 zákona 
o obcích bude při splnění všech zákonných podmínek pro přiznání této odměny vyplacena uvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova jednorázově.
7. schvaluje proplacení náhrady měsíční odměny panu Michalu Záchovi, DiS., náměstkovi 
primátora města Přerova, za nevyčerpanou dovolenou z roku 2013.

3880/100/9/2014 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na přítisku 
poštovní dopisnice klubu filatelistů.

3881/100/9/2014 Informace o jednání s Dopravní a logistickou společností s.r.o., ve věci 
městské autobusové dopravy 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o jednání konaném dne 16.9.2014 se spol. Dopravní a logistická 
společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem Přerov, U Žebračky 3042/18a, ve věci provozování městské 
autobusové dopravy v Přerově, na základě přípisu společnosti ze dne 27.8.2014, v rozsahu dle přílohy 
důvodové zprávy.
2. souhlasí se stanoviskem Odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ a oddělení právního,
3. ukládá primátorovi města Ing. Jiřímu Lajtochovi zaslat odpověď spol. Dopravní a logistická 
společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem Přerov, U Žebračky 3042/18a, že rada města vyslovila 
souhlas s předloženým stanoviskem Odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ a oddělení 
právního, a vzala na vědomí informaci o jednání konaném dne 16. 9. 2014.

3882/100/9/2014 Podnět členů Rady města Mgr. Dvorského, Ph.D. a Ing. Dostala

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb a odboru sociálních věcí a školství 
zabývat se užíváním budovy č.p. 1573m (Velké Novosady 13), příslušné k části obce Přerov I.-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 740/2, o výměře 298 m2 , v k.ú. Přerov (ubytovna Chemik) užívané 
společností První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 na základě nájemní smlouvy a smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem a 
půjčitelem) a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 (jako nájemcem a vypůjčitelem) se 
zaměřením na její obsazenost,



2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zpracovat a předložit na zasedání Rady 
města Přerova, které proběhne dne 22.10.2014, materiál, kterým bude projednáno podání výpovědi 
nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012 mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem a půjčitelem) a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 (jako 
nájemcem a vypůjčitelem).

V Přerově dne 30. 9. 2014

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


