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USNESENÍ z 92. schůze Rady města Přerova konané dne 26. července 2010 

 

3847/92/1/2010 Program 92. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 92. schůze Rady města Přerova konané dne 26. července 2010, 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 92. schůze Rady města Přerova. 
 

 

3848/92/2/2010 Komunikace – prodloužení ul. Větrná, Újezdec, a ul. Durychova, 
Přerov – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných                

k úplnému předání a dokončení  stavby prodloužení komunikace Větrná v Přerově-Újezdci a 
ul. Durychova - Hostýnská Přerov v souladu s ustanovením § 26, odst. 3, písm. b zákona         
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

            Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. SISKO spol. s r.o. Přerov 471 55 558 
2. SATES Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 

3. STAVBEST Morava a.s. Přerov 285 72 947 
4. STRABAG a.s. Olomouc 608 38 744 
5. EUROVIA CZ a.s. Zlín 452 74 924 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách komisi pro 

otevírání obálek a posouzení kvalifikace a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Jiří Draška Projektant Mgr. Josef Kulíšek Projektant 
Bc. Ivo Kropáč Zadavatel Ing. Dan Hos  Zadavatel 
Ing.arch. Vladimír Petroš projektant Ing. Otakar Smejkal Zadavatel 

Ing. Irena Tyksová Zadavatel p. Tomáš Ďurďa Zadavatel 
p.Jarmila Běhalíková Zadavatel p. Michal Zácha Zadavatel 
 

 

3849/92/3/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 
přílohy č. 2. 

 
 

3850/92/3/2010 Rozpočtové opatření č. 14 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3632 2111 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
(hrobová místa) 

964,6 + 126,3 1 090,9 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet 
 

rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
(komunální služby) 

74 843,1 + 126,3 74 969,4 

 
 

3851/92/4/2010 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
skleníky Michalov a části pozemků p.č. 4728/3 a 4730/1, oba v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – stavby bez č.p./č.e. stojící na částech pozemků p.č. 4728/3 a 
p.č. 4730/1, oba v k.ú. Přerov o celkové výměře zastavěné plochy cca 275 m² sestávající se ze 
soustavy sbírkového skleníku o výměře cca 126 m², přípravny a technického zázemí o výměře cca 77 
m² a produkčního skleníku o výměře cca 72 m² doposud nezapsané do katastru nemovitostí a částí 
pozemků p.č. 4728/3 a p.č. 4730/1, oba v k.ú. Přerov, které jsou zastavěny výše uvedenou stavbou bez 
č.p./č.e. mezi Statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Technickými službami města Přerova 
s.r.o., sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov – I Město, Přerov, PSČ 750 02, IČ: 278 41 090 jako 
vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou a to do 30. září 2010. Účelem 
výpůjčky bude zajištění provozu sbírkového skleníku. 
 

 

3852/92/4/2010 Personální obsazení pozice „projektový manažer“ projektu č.53 
„Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vnitřní předpis č........../2010, kterým se mění Vnitřní předpis č. 21/06 ve znění 

vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07, č. 27/07, č. 5/08, č. 
7/08, č. 11/08, č. 12/08 , č. 6/09, č. 8/09, č. 10/09, č. 12/09 a č. 5/2010 Organizační řád 
Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 
2. stanovuje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova na 
331,7  (stav k 1.6.2010 zůstává beze změny). 
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3. schvaluje obsazení pracovního místa pro výkon činnosti projektového manažera na Kanceláři 

tajemníka na dobu určitou, a to do 1. 7. 2013. 
 

 

V Přerově dne 26. 7. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Bc. Ivo Kropáč 
člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


