USNESENÍ z 24. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015

662/24/2/2015

Volba ověřovatele zápisu a schválení upraveného programu 24. schůze
Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 24. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015,

2.

schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 24. schůze Rady města
Přerova.

663/24/3/2015

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační
programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 takto:
 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto
dotačním programu činí max. 2 030 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto
dotačním programu činí max. 10 800 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2016 s tím, že předpokládaný
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v
tomto dotačním programu činí max. 404 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016 s tím, že
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu
stanoveného v tomto dotačním programu činí max. 3 384 000 Kč,
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova vyzvat žadatele
k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 za
těchto podmínek:
 žádosti budou podávány v termínu od 12.10.2015 do 23.10.2015,
 místo pro podání žádosti o dotaci:
- Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury,
- Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7),
750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a
zdravotní,
 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním
centru na nám. TGM ode dne 10.09.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových
stránkách města www.prerov.eu.
Odpovídá: Ing. E. Řezáčová
Termín: 11.9.2015
3.

ustanovuje pracovní skupinu ve složení pan Pospíšilík, Ing. Hermély, Ing. Vrána,
Ing. Šlechta, Bc. Navrátil, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Pospíšilová, která
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připraví návrh transparentních, jednodušších a spravedlivých kritérií pro dotační program
v oblasti sportu a ten předloží radě do 31.12.2015.

664/24/4/2015

Územní studie zeleně a územní studie na hospodaření se srážkovými
vodami

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informaci o průběhu zpracování zadání územní studie zeleně

2.

bere na vědomí informaci o průběhu zpracování zadání územní studie na hospodaření se
srážkovými vodami

665/24/4/2015

Přerovská stavba roku

Rada města Přerova po projednání schvaluje nové soutěžní podmínky soutěže Přerovská stavba roku.

666/24/4/2015

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV (NN) na infrastrukturu pro rodinné domy Kozlovice - Na Zábraní

Rada města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje uzavření "Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)"
na infrastrukturu pro rodinné domy Kozlovice - Na Zábraní, mezi statutárním městem
Přerovem a obchodní firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČ: 24729035, spočívajícím ve změně lhůty plnění do 30. 11. 2016.

2.

schvaluje ukončení "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)" č. 4120661537, MMPrSML/206/2011 na infrastrukturu pro rodinné domy Kozlovice - Na Zábraní, mezi statutárním
městem Přerovem a obchodní firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

667/24/4/2015

Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření
ul. Palackého v Přerově"

Rada města Přerova po projednání:
1.

ruší své usnesení č. 525/21/5/2015 z 25. 06. 2015ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce
projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem
Přerovem jako půjčitelem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova
24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, jako vypůjčitelem a společností PRINTES-ATELIER
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s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 jako zpracovatelem projektové
dokumentace,
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu projektové dokumentace a postoupení práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi
statutárním městem Přerovem jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa
Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, jako nabyvatelem a zpracovateli
dokumentací společností PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ
25391089 a společností Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ
25873962,

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření
a podpisu.

668/24/4/2015

Obchodní a nákupní centrum Kasárna, Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí oznámení o posuzování vlivu na životní prostředí záměru "Obchodní
a nákupní centrum Kasárna, Přerov",

2.

pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zasláním vyjádření k zjišťovacímu řízení
záměru "Obchodního a nákupního centra Kasárna, Přerov" požadující změnu dopravního
napojení a opatření hospodaření s dešťovými vodami.

3.

si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o vyjádřeních k výstavbě nových nákupních center a zón
v příslušných řízeních podle zvláštních právních platných předpisů.

669/24/4/2015

Požadavky ve věci územního rozvoje a územního plánu místní části
Dluhonice

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje odpověď Místnímu výboru Dluhonice v záležitosti "Požadavky ve věci územního
rozvoje a územního plánu"

2.

ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zaslat schválenou odpověď předsedovi
Místního výboru Dluhonice Ing. Pavlu Ježíkovi

670/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání
v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,
na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – rozšíření účelu
nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 190,57 m2 na základě
nájemní smlouvy ze dne 29.11.2013 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako
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pronajímatelem a společností Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 77/1, IČ
28647998, jako nájemcem.

671/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2433/101,
v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. Přerov (Bratrská 20)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. Přerov, Bratrská 20, o celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2433, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří,
v k.ú. Přerov, ve výši id. 1409/9538 z vlastnictví statutárního města Přerova.

672/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku
p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú.
Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního
města Přerov - neschválit úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2,zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2,
zahrada, o výměře 21 m, p.č. 99/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2,
zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2, zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 101 m 2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ
69797111.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 154/2, zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2, zahrada, o výměře 21 m2, p.č. 99/1,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2, zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2,
zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m2
v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

673/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½
pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního
města Přerov - neschválit úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – id. ½ pozemku pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2 a id.
½ pozemku p.č. 682/1, trvalý travní porost o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova,
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z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a bezúplatný
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½ pozemku pč. 681/9,
lesní pozemek o výměře 23 m2 a id. ½ pozemku p.č. 682/1, trvalý travní porost o výměře
434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

674/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v objektu občanské
vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,
který je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice (Na návsi 40)

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru v objektu občanské vybavenosti
č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, který je součástí pozemku p.č. 7,
v k.ú. Žeravice, (Na návsi 40) o výměře 5 m2.

2.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 100,
příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, který je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú.
Žeravice, (Na návsi 40) - prostor střechy (na stožárech) o výměře 5 m2 a kabelové stupačky,
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Ing. Josefem Schneiderem, místem
podnikání Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 73286150, jako nájemcem, ve znění dle
přílohy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 16.9.2015
do 14.10.2015. Výše nájemného bude činit 115,-Kč (včetně DPH). Účelem nájmu bude využití
prostoru k umístění a provozování technického zařízení pro datové a bezdrátové připojení
koncových účastníků především k síti Internet pro místní část Žeravice.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
Termín: 31.8.2015
3.

pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

675/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru
statutárního města Přerova – úplatném převodu části pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha,
o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.
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676/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku
p.č. 805/6, ovocný sad, v k.ú. Dluhonice o výměře 20 m2.

677/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice
u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku
p.č. 418/1, orná půda, o výměře 400 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

678/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku
p.č. 2790/1, ost. plocha, o výměře 74 m2, v k.ú. Přerov.

679/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 5840/3, orná půda, o výměře
929 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod pozemku p.č. 5840/3, orná půda, o výměře 929 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví
statutárního města Přerova.

680/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú.
Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře
42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod pozemku p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova
z vlastnictví statutárního města Přerova.
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681/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú.
Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části
pozemku p.č. 72/1, orná půda, o výměře cca 100 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

682/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 58 v k.ú.
Žeravice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí
pozemku p.č. 58, ostatní plocha, o celkové výměře cca 90 m2 v k.ú. Žeravice.

683/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a nájem nemovité
věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7
v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 30/7, ostatní plocha,
o výměře cca 18 m2 v k.ú. Předmostí.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, ostatní
plocha, o výměře cca 18 m2 v k.ú. Předmostí.

684/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 48/21 v k.ú. Vinary u
Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku
p.č. 48/21, ostatní plocha, o výměře cca 60 m2 v k.ú. Vinary u Přerova.

685/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka částí pozemků p.č. 25,
p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/4, p.č. 4940 a p.č. 4970
a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části
pozemku p.č. 25, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 29, ostatní plocha, o výměře
cca 50 m2, části pozemku p.č. 403/1, ostatní plocha, o výměře cca 420 m2, části pozemku p.č. 4926/1,
ostatní plocha, o výměře cca 1400 m2, části pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha, o výměře cca
360 m2, části pozemku p.č. 4940, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 4970,
ostatní plocha, o výměře cca 65 m2 a pozemku p.č. 4926/5, ostatní plocha, o výměře 366 m2, všechny
v k.ú. Přerov.
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686/24/5/2015

Záměr převodu 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 3.740.000,- Kč z důvodu nesplnění požadavku na doložení
všech dokladů u předložené nabídky.

2.

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nájem 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).

687/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - vzdání se předkupního práva k
pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova
pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5215/35,
orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú.
Přerov.

688/24/5/2015

Záměr statutárního města - pacht nemovité věci v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u
Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci
v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040, orná půda, o výměře 132738 m2
v k.ú. Újezdec u Přerova.
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689/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú.
Předmostí

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 510/10, orná půda, o výměře
845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku
statutárního města Přerova.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú.
Přemostí.

690/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova
pozemku p.č. 6644/3, zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci
v příloze č. 1 do majetku statutárního města Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 6644/3, zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov
vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku statutárního města Přerova.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov
nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 664/3, zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú.
Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1.

691/24/5/2015

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– vyjmutí bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru
prodeje do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního
předpisu č. 25/2007 v platném znění

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:
1.

vyjmutí 25 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov
(Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města
Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek
dosahuje výše 15 %.
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2.

vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2515, č.p. 2516, č.p. 2517, příslušném
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5745/24 v k.ú. Přerov (Jižní
čtvrť III/1, 2, 3) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č.
25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše
50 %.

3.

vyjmutí 3 bytů v objektu k bydlení č.p. 1267, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který
je součástí pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov (Alšova 9) ze záměru prodeje ve smyslu
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy ze strany
nájemců není zájem o odkoupení bytových jednotek (zájem 0 %).

692/24/5/2015

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98
a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si pravomoc rozhodnout
o neschválení záměru úplatného převodu čtyř bytových jednotek dle bodu 2.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit návrh úplatného převodu

A.
bytové jednotky bytové jednotky č. 2630/12 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky
1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2629,
č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú.
Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 8115/177291,
B.
bytové jednotky č. 52/21, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., bytový zákon, v objektu k
bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č.
st. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech objektu k bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí,
postaveném na pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí ve výši
6840/282002,
C.
bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú.
Přerov ve výši 6225/133875,
D.
bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č.
st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/138442,
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.
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3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit:

A.

vnitřní směrnici Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ v platném znění,

B.

vnitřní předpis Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném znění.

693/24/5/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 99/3 v k.ú. Penčice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod
pozemku p.č. 99/3, lesní pozemek o výměře 62 m2 v k.ú. Penčice.

694/24/5/2015

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný
převod části pozemku p.č. 5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3705118/2007 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 oddělený z pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov
z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní J.H. za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2,
navýšenou o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy bude současně převod části pozemku p.č. 5297/1 v k.ú.
Přerov, označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z vlastnictví vlastníka
pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví paní J.H. a závazek paní J.H. o úhradě
za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 m2 v k.ú. Přerov ve výši 25,Kč/m2/rok, a to za období od 15.10.2014 do data právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy
uzavřené dle tohoto bodu návrhu usnesení, do katastru nemovitostí.

695/24/5/2015

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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný
a neschválit úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č.
540, ostatní plocha, manipulační 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.
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696/24/5/2015

Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s.
k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořícím
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích
a zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě, kterou dne 30.4.2008 uzavřely
statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se
sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008,
dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009,
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009,
dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze
dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze dne 13.5.2014, dodatku č. 14
ze dne 29.7.2014 a dodatku č. 15 ze dne 26.6.2015, na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a
k.ú. Penčičky tvořících sportovní areály - plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a
zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č.
16 se mění označení nemovité věci jako předmětu nájmu tak, že se v příloze č. 1 nájemní
smlouvy (Seznam nemovitého majetku) - bod 3. zimní stadion v Přerově včetně Městské
sportovní haly, vše v k.ú. Přerov, nahrazuje část textu:

„stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence katastru
nemovitostí“
textem:
„garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/417 v k.ú. Přerov“.
V jiném se nájemní smlouva nemění.
Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.9.2015
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. včetně jeho podpisu.

697/24/5/2015

Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku
p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne
24.4.2015 na část pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., o výměře 700 m2, v k.ú. Přerov, mezi
společností České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, jako
pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem, ke dni 30.9.2015, ve znění dle
přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
Termín: 30.9.2015
2.

pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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698/24/5/2015

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí
pozemků p.č. 5307/84 a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje nájem části pozemku p.č. 5307/84 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 5307/27
o výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov.
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)
a paní Kateřinou Vachouškovou, místem podnikání Tř. 17. listopadu 1367/34, 75002 Přerov
(jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné
činí 6.192,- Kč/rok, tj. 344,- Kč/m2/rok. Součástí nájemní smlouvy je ujednání o úhradě
za bezesmluvní užívání za období od 1.8.2015 do doby uzavření nájemní smlouvy.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.9.2015
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

699/24/5/2015

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí nacházejících se
ve sportovních areálech - plaveckém areálu v Přerově, koupališti v Penčicích a zimním
stadionu v Přerově včetně Městské sportovní haly, kterou dne 29.4.2011 uzavřely statutární
město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2013 a dodatku
č. 2 ze dne 30.9.2013, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 3 se mění nájemní smlouva tak,
že se z předmětu nájmu vypouští movité věci - rolba OKAY 3000 (radlice + 2 nože, 2 x nůž,
mazací lis, náhradní díly), inv. č. 532-00004587 (v nájemní smlouvě označené původním inv.
č. 04-00280), v pořizovací ceně 707.734,30 Kč, a 20 ks šatních skříněk, inv. č. 532-00002691
až 532-00002710 (v nájemní smlouvě označeny původním inv. č. 96-00511), v celkové
pořizovací ceně 3.000,- Kč (tj. 150,- Kč/ks). V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.9.2015
2.

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – 20 ks šatních skříněk, inv. č. 532-00002691až
532-00002710, v celkové pořizovací ceně 3.000,- Kč (tj. 150,- Kč/ks), z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U
Tenisu 4, sídlo Přerov, Přerov I-Město, U Tenisu 4, IČ 60782358, se sídlem U Tenisu 171/4,
Přerov, ve znění dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.9.2015
3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodu
1. a 2. včetně jejich podpisu.
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700/24/5/2015

Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr.E.Beneše

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr - výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova, a to
pozemků p.č. 3786/3, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5, p.č. 3786/6, p.č. 3798, p.č. 4948/1 a p.č.
5084/26, vše v k.ú. a obci Přerov.

2.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného ze
služebnosti postavit, provozovat a udržovat stavbu s názvem "Protipovodňová opatření v
Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše" na pozemcích p.č. 3786/3, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5, p.č.
3786/6, p.č. 3798, 4948/1, p.č. 5084/26 v k.ú. a obci Přerov, dle přílohy č. 1. Věcné břemeno služebnost v sobě zahrnuje také právo vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu a povinnost
povinného toto právo strpět.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. Zanikne se zánikem
stavby nebo v případě, že stavba bude převedena na povinného.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucím
zřízení věcného břemene- služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím
povinným ze služebnosti na straně jedné a Povodím Moravy, sp., IČ: 70890013, se sídlem
Dřevařská 11, Brno jako oprávněným ze služebnosti na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů ode dne kolaudace
stavby, přičemž výzvu k uzavření smlouvy a doklady s tímto související předloží oprávněný.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 31.12.2018.
Nebude -li do tohoto data smlouva uzavřena, právo a jemu odpovídající povinnost uzavřít
smlouvu zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o účasti
na programu 129 260 mezi smluvními stranami Českou republikou - Ministerstvem
zemědělství ČR, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, Praha 1 jako Správcem programu,
Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako Žadatelem a
Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako
Navrhovatelem, dle přílohy č. 2.

4.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi
statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, se
sídlem Dřevařská 11, Brno jako dárcem. Předmětem daru jsou liniová protipovodňová
opatření včetně mobilních hrazení a spodní stavby, dále zabudované prvky mobilního hrazení
a vlastní mobilní hrazení.
Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
darovací, dle přílohy č. 3, mezi statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a
Povodím Moravy s.p. jako budoucím dárcem, kdy se smluvní strany zavazují, že nejdříve po
deseti letech ode dne kolaudace stavby předloží budoucí dárce vládě návrh na schválení
bezúplaného převodu předmětu daru do vlastnictví budoucího obdarovaného.
Smluvní strany jsou povinny darovací smlouvu uzavřít do 120 dnů ode dne odeslání smlouvy
budoucímu obdarovanému.

5.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu dokumentace a postoupení práv na investiční akci s názvem: "Protipovodňová
opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ ve znění dle Přílohy č. 4 mezi statutárním
městem Přerovem, IČ 00301825 jako převodcem, státním podnikem Povodí Moravy, s.p.
Brno, Dřevařská 932/11, 602 00, IČ 70890013 jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací:
AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, Olomouc-Hodolany, Jungmannova 153/12, 779 00, AQUATIS
14

a.s. (do 28.7.2015 v OR jako Pöyry Environment a.s.), IČ: 46347526, Brno-Veveří, Botanická
834/56, 602 00, ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ: 48395013, Olomouc, Železniční 469/4,772
11, RNDr. Pavel Vavrda, IČ: 18465137, Olomouc-Povel, Schweitzerova 116/28, 779 00.
Předmětem bezúplatného převodu jsou dokumentace pro stavební povolení (DSP) +
dokumentace provedení stavby (DPS), dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro
územní řízení (DÚŘ), projekt náhradní výsadby a zpráva o inženýrsko – geologickém
průzkumu, v celkové pořizovací hodnotě 775 512,9 Kč vč. DPH. Předmětem postoupení práv
a povinností spojených s vyjmenovanými dokumentacemi jsou zejména práva ze smluv o dílo
na zhotovení dokumentací, práva a povinnosti vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního
povolení, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, z rozhodnutí o povolení
kácení dřevin, užívací práva ve smyslu autorského zákona, to vše v rámci předmětné investiční
akce.
6.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
2 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

701/24/5/2015

Informace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města
Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí
informaci o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova za období od roku 1997
do července 2015.

702/24/5/2015

Vyslovení souhlasu statutárního města Přerova s úhradou části
nákladů spojených s přípravou dokumentace pro realizaci převodu
souboru nemovitých věcí nacházejících se na ul. Škodova v Přerově
v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka společnosti OPERA
Bohemia s.r.o.

Rada města Přerova po projednání vyslovuje jménem statutárního města Přerova souhlas s tím, že se
statutární město Přerov bude podílet na úhradě 50 % nákladů advokátní kanceláře HSP & Partners
advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, 750 02 Přerov, spojených s přípravou
dokumentace pro realizaci převodu souboru nemovitých věcí nacházejících se na ul. Škodova
v Přerově v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka společnosti OPERA Bohemia, s.r.o.,
IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov (tj. nákladů spojených
s přípravou kupní smlouvy včetně jejího provázání se smlouvou o provedení internetové aukce
a aukční vyhláškou, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dohody o narovnání
mezi statutárním městem Přerov a insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem) v předpokládané
celkové výši cca 25.000,- Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, s tím, že statutární město Přerov uhradí advokátní kanceláři HSP & Partners
advokátní kancelář v.o.s. částku v maximální výši 15.000,- Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

703/24/5/2015

Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. SML/0011/2015 uzavřené dne 12.1.2015
mezi statutárním městem Přerov a Petrem Vykrutem, IČ: 47165006, jejímž předmětem byla
realizace veřejné zakázky obnova zámeckého parku v Pavlovicích, kterým dojde k
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prodloužení termínu realizace veřejné zakázky o 52 dní z důvodu nevhodných klimatických
podmínek. Dodatek bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a právním nástupcem
zhotovitele společností VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 03921921, sídlem Pavlovova
3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 1.
2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle
bodu 1. včetně jeho podpisu.

704/24/5/2015

Dodatky ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v
místních částech Dluhonice a Kozlovice

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
Přerov-Dluhonice uzavřené dne 1.4.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem
vodního díla) a Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521
(jako provozovatelem vodního díla) ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se sjednává ukončení
platnosti uvedené smlouvy k datu 30.9.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 30.9.2015
2.

pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 31.8.2015
3.

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
Přerov-Kozlovice uzavřené dne 1.4.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem
vodního díla) a Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521
(jako provozovatelem vodního díla) ve znění dle přílohy č. 2. Dodatkem se sjednává ukončení
platnosti uvedené smlouvy k datu 31.8.2015.

4.

pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

705/24/5/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem
Přerovem jako věřitelem a M.D., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení,
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. v k.ú. Přerov jako dlužníkem.
Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova na nájemném
z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s
užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové částce 15 565,00
Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 12 975,00 Kč, dluh
na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 2 232,00 Kč a poplatek z prodlení
k datu 07. 09. 2015 činí 358,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 31 x 500,00 Kč/měs. a 1 x
65,00 Kč/měs., se lhůtou splatnosti 32 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření
dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi

16

věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas
a v plné výši.
2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

706/24/5/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem
Přerovem jako věřitelem a N.G., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.p.
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. v k.ú. Přerov jako dlužníkem.
Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova na nájemném
z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená
s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové částce
71 195,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí
55 082,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 624,00 Kč,
náklady právního zastoupení činí 7 662,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí
2 827,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 71 x 1 000,00 Kč/měs. a 1 x 195,00 Kč/měs. se
lhůtou splatnosti 72 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

707/24/5/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem
Přerovem jako věřitelem a O.G., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.p.
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. v k.ú. Přerov jako dlužníkem.
Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města na nájemném z bytu,
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09.
2015 v celkové částce 30 673,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s
užíváním bytu činí 7 598,00 Kč a poplatek a úrok z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí
23 075,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 61 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 173,00 Kč/měs. se lhůtou
splatnosti 62 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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708/24/5/2015

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 214 324,00 Kč za L.K. a J.K., bývalými nájemci
bytu v objektu k bydlení č.p. příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. v k.ú. a obci
Přerov vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného záloh na plnění spojená s užíváním bytu,
v domě, na ulici.

709/24/6/2015

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí
dotace

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč
a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem
a Soukromou základní školou Acorn´s & John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov,
Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě
organizované v období 25. – 29. 5. 2015.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 30.9.2015
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše
Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1. tohoto usnesení.

710/24/6/2015

Vyhodnocení žádostí základních a mateřských škol v rámci Programu
podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace ze Státního fondu životního prostředí,
k vyhodnocení žádostí základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem,
přihlášených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

711/24/6/2015

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov Předmostí, Hranická 14 - povolení výjimky z maximálního počtu žáků
ve třídě

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2015 Základní škole J. A.
Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14 pro osmou třídu výjimku do 4 žáků
z maximálního počtu žáků ve třídě.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.8.2015
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712/24/6/2015

Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu
č. 9/2012

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13 o finanční
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Výzvy
číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Šikovné ruce“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
2.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8 o
finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy
1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci
Výzvy číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Krok za krokem k
řemeslům“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
3.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a
Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Výzvy číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07.
2015 pro projekt „Obnova dílen pro žáky“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
4.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 o
finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy
1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci
Výzvy číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Rozvoj dovedností ve
školních dílnách“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
5.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 o
finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy
1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci
Výzvy číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Řemeslo nás baví“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
6.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové
16 o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní
19

osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci
Výzvy číslo 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Zvyšování dovedností v ZŠ
Boženy Němcové“,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
7.

schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve
vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční
řízení projektů „Šikovné ruce“, „Krok za krokem k řemeslům“, „Obnova dílen pro žáky“,
„Rozvoj dovedností ve školních dílnách“, „Řemeslo nás baví“ a „Zvyšování dovedností v
ZŠ Boženy Němcové“ budou realizovány v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce
výzvy č. 57, zvláště pak s přílohou č. 6 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek,
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015

713/24/6/2015

Projekt Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva číslo 56 a výjimka
z Vnitřního předpisu č. 9/2012

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní
osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci
Výzvy číslo 56 vyhlášené MŠMT dne 09. 04. 2015 pro projekt „Čtenářské dílničky“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
2.

schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající
ve vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční
řízení projektu „Čtenářské dílničky“ bude realizováno v souladu s Příručkou pro žadatele
a příjemce výzvy číslo 56, zvláště pak s přílohou č. 5 Postupy pro zadávání zakázek při
pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2015
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714/24/6/2015

Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou
statutárním městem Přerovem

organizací

zřízenou

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru v rozsahu přílohy č. 1
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: 31.8.2015

715/24/6/2015

Žádost o dotaci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit
poskytnutí dotace subjektu ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov,
Přerov I – Město, Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí
na Mistrovství světa ve Španělsku, konaného ve dnech 18. – 22. 7. 2015.

716/24/7/2015

Střednědobé plánování sociálních služeb v Přerově

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí výstupy z realizovaného výzkumu potřeb uživatelů a poskytovatelů
sociálních služeb na území města Přerova pro potřeby střednědobého plánování sociálních
služeb pro období let 2016-2019, dle přílohy č. 1a, 1b.

2.

souhlasí s organizační strukturou střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
města Přerova pro období let 2016-2019, dle přílohy č. 2

3.

schvaluje Statut řídící skupiny a pracovních skupin střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016-2019, dle přílohy č. 3.

4.

schvaluje personální obsazení Řídící skupiny Střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb na území města Přerova pro období let 2016-2019 ve složení: Bc. Tomáš Navrátil, Mgr.
Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, Mgr. Marta
Šintáková, Mgr. Bc. Kateřina Steffanová, Iva Pospíšilová, Dis., Bc. Dagmar Pavlíčková,
Bc. Eva Poláchová, DiS.

717/24/7/2015

Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" nepeněžité dary a smlouva o zprostředkování reklamy

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 000,- Kč - 2 ks nabitých karet
do přístroje CORAZON PLUS (1 000,- Kč/1 ks) 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
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předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce
"Senior symposium 2015".
2.

schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 455,42 Kč - 1 ks 50l sud ZUBR
Grand (v hodnotě 1 381,- Kč), 1 ks 30l sud ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 876,42 Kč) a 300
ks kelímků 0,3l (v hodnotě 198,- Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem
Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem
Komenského č. 35, Přerov, 751 51, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro
účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015".

3.

schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 514,40- Kč – 150 ks bageta soft
světlá v hodnotě 954,- Kč (6,36 Kč/1 ks), 20 kg strouhanky v hodnotě 598,- Kč (29,90 kg/1
ks), 30 ks krájeného chleba v hodnotě 786,66 Kč (26,22 Kč/1 ks) a 10 ks krájených vek v
hodnotě 175,88 (17,58 Kč/ 1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem
Přerovem jako obdarovaným a společností Mader a synové, s.r.o., IČ: 62582178, se sídlem
gen. Štefánika 185/38, Přerov, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž předmětem je tento
nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium
2015".

4.

schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 747,- Kč - 12,94 kg vepřové šunky v
hodnotě 1 501,- Kč (116,- Kč/kg), 4,9 kg Poličan v hodnotě 612,- Kč (125,-Kč/kg), 2 kg
Herkules v hodnotě 250,- Kč (125,- Kč/kg), 3,53 kg výrobní salám v hodnotě 187,- Kč (53,Kč/kg) a 1,76 kg Chalupářský bok v hodnotě 197,- Kč (112,- Kč/kg) a uzavření darovací
smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Makovec a.s.., IČ:
46903631, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 201/23, Prostějov, 796 01, jako dárcem, jejímž
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce
"Senior symposium 2015".

5.

schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci
"Senior symposium 2015" v Přerově dne 1. 10. 2015 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.

6.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR

POL

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

2111

Příjmy z poskytování služeb a
výrobků (reklama)

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

4379

635

6399

2XX

Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální prevence
Ostatní finanční operace (daň z příjmů
právnických osob za obce, DPH)

7.

rozpočet
0,0

rozpočet

rozpočtové
opatření
+ 10,0

rozpočet
po úpravě
10,0

70,0

rozpočtové
opatření
+ 7,9

rozpočet
po úpravě
77,9

26 194,0

+ 2,1

26 196,1

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle
bodů 1-5 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 30.9.2015
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718/24/7/2015

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS

Rada města Přerova po projednání
1.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 8 (1+0), o ploše 26,58 m2
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k.ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní ***, ***, za nájemné ve výši 943,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 29.2.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky uhrazení jednorázové úhrady ve výši 25 000,Kč za poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku,
uzavřené mezi statutárním městem Přerov zastoupeným příspěvkovou organizací Sociálními
službami města Přerova, p.o. a Obcí Prosenice, ve smyslu ustanovení Vnitřního předpisu č.
6/2012, čl. II, odst. 3, v platném znění.

2.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 7 (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. 2) s paní ***, ***, za nájemné ve výši 1 049,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 29.2.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 35 (1+0), o ploše 34,85 m2
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s paní ***, ***, za nájemné ve výši 1 236,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 29.2.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 11 (1+1), o ploše 29,56 m2
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4) s paní ***, za nájemné ve výši 1 049,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 29.2.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 31.10.2015
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719/24/7/2015

Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů

Rada města Přerova po projednání:
1.

vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt všem 19 osobám a osobám s nimi
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.
Vydaný souhlas platí do 26. 2. 2015.

2.

vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt všem 21 osobám a osobám s nimi
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.8.2015

720/24/7/2015

Poskytnutí daru z Městského sociálního šatníku

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru z Městského sociálního šatníku - 588 ks školních
potřeb a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem
a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ 45180059 jako
obdarovaným. Předmětem daru jsou školní potřeby získané darem od občanů města v rámci
vyhlášené dobrovolné sbírky.

2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle
bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.8.2015

721/24/8/2015

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně
závaznou vyhlášku č. .../2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 a obecně
závazné vyhlášky č. 1/2013, a to ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.
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722/24/9/2015

Podnět člena Rady města Přerova Ing. Petra Vrány - Hotelový dům
Strojař

Rada města Přerova po projednání:
1.

po podání informací člena Rady města Přerova Ing. Vrány podává návrh Zastupitelstvu
města Přerova k revokaci usnesení číslo 161/7/3/2015

2.

po podání informací člena Rady města Přerova Ing. Vrány podává návrh Zastupitelstvu
města Přerova na realizaci úplatného převodu souboru nemovitých věcí, tvořících ubytovací
areál "Hotel Strojař" a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu Hotel Strojař
z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši
40 mil. Kč s tím, že úhrada kupní ceny by byla rozložena do 5 let.

V Přerově dne 25. srpna 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Ing. arch. Jan Horký
člen Rady města Přerova
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