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USNESENÍ  ze 6. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2007 

 
 

187/6/1/2007 Program 6. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2007  

2. s c h v a l u j e     pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze Rady 
města Přerova 

 

188/6/2/2007 Finanční analýza příspěvkových organizací  

Rada města Přerova po projednání: 

1. b e r e  na vědomí výsledky „Analýzy příspěvkových organizací zřizovaných městem Přerov“, 
zpracované společností M.C.TRITON, spol. s r. o., (dále jen analýza)  

 

2. z ř i z u j e  pracovní skupinu, která bude pro orgány města připravovat akční plán 
k zefektivnění fungování příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Přerov,    
ve složení: 

předseda skupiny – Ing. Jiří Lajtoch 

    členové – Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Elena Grambličková, Mgr. Šárka Krákorová 
    Pajůrková, Oldřiška Sedláčková, Ing. Vladimír Čajka, Eva Divinová, 
    Mgr. Romana Pospíšilová,  Mgr. Anna Slívová, Ivo Kropáč 

          organizační pracovník – Ivana Jeřábková 

 

3 .  u k l á d á :  

a) odboru majetku města, jeho správy a provozu (dále jen odbor majetku) vydefinovat pro 
potřeby pracovní skupiny činnosti, které bude město požadovat po Technických službách 
města Přerova a Službách města Přerova včetně návrhu, které ze stávajících činností       
by si mělo případně ponechat město,  

                                                                                                             Termín: 15. 3. 2007 

b) odboru  sociálních služeb a zdravotnictví vydefinovat pro potřeby pracovní skupiny 
sociální služby a způsob jejich zajištění ve městě, rozsah a cenu služeb, které město 
požaduje, případně zpracovat strategii města v oblasti poskytování sociálních služeb,                                             

                                                                                                             Termín: 15. 3. 2007 

c) odboru školství, mládeže a tělovýchovy vydefinovat pro potřeby pracovní skupiny kvalitu 
a rozsah služeb Městské knihovny v Přerově, včetně způsobu jejich zajištění a dále 
připravit pro pracovní skupinu zadání pro ředitelku organizace  -  zpracování 
podnikatelského záměru a návrhu způsobu financování Městské knihovny v Přerově,                                                                            

                                                                                                             Termín: 15. 3. 2007 
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189/6/3/2007 „Cyklostezka Přerov - Henčlov“ – nájem nemovitých věcí od ČR – 
Pozemkového fondu České republiky, a to částí pozemků p. č. 4060,      
p. č. 4061, p. č. 4111/1, p. č. 4113, p. č. 4114 v k. ú. Troubky nad Bečvou 
a p. č. 6204/5, p. č. 6204/3 a pozemků ve ZE – GP p. č. 6193, p. č. 6204, 
p. č. 6205, p. č. 6206, p. č. 6207, p. č. 6200 v k. ú. Přerov         

Rada města Přerova po projednání  m ě n í   svá usnesení č. 2268/74/7/2006 D – 7, bod 1.                   
ze  74. schůze konané dne 31. 7. 2006, usnesení 2352/77/7/2006 C – 2, B) ze 77. schůze konané dne 
18. 9. 2006 a usnesení č. 2388/78/7/2006 A – 2  ze 78. schůze konané dne 2. 10. 2006 tak, že texty  

1.  Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 
4114 orná půda o výměře 341,7 m2, p. č. 4113 orná půda o výměře 72 m2, p. č. 4111/1 orná 
půda o výměře 65,5 m2, p. č. 4061 orná půda o výměře 153,5 m2, p. č. 4060 orná půda             
o výměře 76,7 m2 v k. ú. Troubky nad Bečvou a p. č. 6204/5 orná půda o výměře 80 m2 v k. ú. 
Přerov, mezi statutárním městem Přerovem, jako nájemcem a ČR – Pozemkovým fondem 
České republiky, IČ: 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 11a, jako pronajímatelem. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. Výše nájmu 
za výše uvedené části pozemků bude činit 2368,20 Kč/rok (tj. 3,-- Kč/m2/rok, celková výměra 
činí 789,4 m2) 

B)  Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 
6204/3 orná půda o výměře 704,7 m2 a části pozemků ve ZE – GP p. č. 6193 o výměře      
435,4 m2, p. č. 6204 o výměře 579,3 m2, p. č. 6205 o výměře 32,5 m2, p. č. 6206 o výměře 
1304,6 m2 a p. č. 6207 o výměře 640,4 m2, vše v k. ú. Přerov, mezi statutárním městem 
Přerovem, jako nájemcem a ČR – Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha, 
Husinecká 11a, jako pronajímatelem.  
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. Výše 
nájmu za výše uvedené části pozemků bude činit 11.091,-- Kč/rok (tj. 3,-- Kč/m2/rok, celková 
výměra činí 3.696,9 m2) 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku       
ve ZE – GP p. č. 6200 o výměře 17,7 m2 v k. ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem, 
jako nájemcem a ČR – Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 
11a, jako pronajímatelem. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. Výše nájmu 
za uvedenou část pozemku bude činit 54,-- Kč/rok (tj. 3,-- Kč/m2/rok).  

 

se mění takto:  

 

1.  Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 
4114 orná půda o výměře 341,7 m2, p. č. 4113 orná půda o výměře 72 m2, p. č. 4111/1 orná 
půda o výměře 65,5 m2, p. č. 4061 orná půda o výměře 153,5 m2, p. č. 4060 orná půda             
o výměře 76,7 m2 v k. ú. Troubky nad Bečvou a p. č. 6204/5 orná půda o výměře 75,4 m2       
v k. ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem, jako nájemcem a ČR – Pozemkovým 
fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 11a, jako 
pronajímatelem. Nájem bude uzavřen do doby převodu těchto částí pozemků z vlastnictví 
ČR – Pozemkového fondu České republiky. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. 
Výše nájmu za výše uvedené části pozemků bude činit 19.735,-- Kč/rok (tj. 25,-- Kč/m2/rok, 
celková výměra činí 789,4 m2).  
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B)  Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 
6204/3 orná půda o výměře 704,7 m2 a části pozemků ve ZE – GP p. č. 6193 o výměře     
435,4 m2, p. č. 6204 o výměře 579,3 m2, p. č. 6205 o výměře 32,5 m2, p. č. 6206 o výměře 
1304,6 m2 a p. č. 6207 o výměře 640,4 m2, vše v k. ú. Přerov, mezi statutárním městem 
Přerovem, jako nájemcem a ČR – Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha, 
Husinecká 11a, jako pronajímatelem.  
Nájem bude uzavřen do doby převodu těchto částí pozemků z vlastnictví ČR – 
Pozemkového fondu České republiky. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. Výše 
nájmu za výše uvedené části pozemků bude činit 92.422,50 Kč/rok (tj. 25,-- Kč/m2/rok, 
celková výměra činí 3.696,9 m2).    
 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku              
ve   ZE – GP p. č. 6200 o výměře 17,7 m2 v k. ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
nájemcem a ČR – Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 11a, jako 
pronajímatelem. 
Nájem bude uzavřen do doby převodu těchto částí pozemků z vlastnictví ČR – Pozemkového 
fondu České republiky. Účelem nájmu je vybudování cyklostezky. Výše nájmu za uvedenou část 
pozemku bude činit 442,50 Kč/rok (tj. 25,-- Kč/m2/rok) 

 
 
 
 
 
V Přerově dne 1. března 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


