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USNESENÍ ze 41. schůze Rady města Přerova konané dne 10.9.2008 

 

1611/41/1/2008 Program 41. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 41. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Radovana Rašťáka ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze Rady města 

Přerova. 
 

1612/41/2/2008 Personální změny pracovní skupiny pro koordinaci plnění Programu 
regenerace a rozvoje městského parku Michalov a pracovní skupiny 
pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. jmenuje Ing. Františka Simona členem pracovní skupiny pro koordinaci plnění Programu 

regenerace a rozvoje městského parku Michalov a pracovní skupiny pro realizaci revitalizace 
městského hřbitova v Přerově 

 
2. odvolává pana Miloslava Jurenku z členství v pracovní skupině pro koordinaci plnění 

Programu regenerace a rozvoje městského parku Michalov a pracovní skupiny pro realizaci 
revitalizace městského hřbitova v Přerově. 

 

1613/41/2/2008 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání jmenuje do funkce člena pracovní skupiny, která se zabývá 
"transformací" příspěvkové organizace Technické služby města Přerova na obchodní společnost 
Technické služby města Přerova , s.r.o., v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova poř. číslo 
214/11/2/2007 ze dne 10. 12. 2007, pana Ing. Františka Simona. 

 

1614/41/3/2008 Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) -         
5. etapa – schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. IN/OL-0012/08, 
050140262008 ze dne 13.06.2008 na realizaci stavebních prácí na stavbě v rámci  Regenerace 
panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) - 5. etapa, stavební úpravy parkovací plochy Pod 
Skalkou a prostorová úprava ul. Prostějovská a ul. M.Horákové v Přerově – Předmostí, uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem INSTA Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 
Olomouc, IČ 253 74 311 na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách s nabídkovou cenou 1 289 422,- Kč s DPH a termínem dokončení 
stavby Parkovací plochy Pod Skalkou  č.1-9 , SO 0101 do 19.9.2008, ostatní stavební objekty a stavby 
do 12.10.2008.      

 

1615/41/3/2008 Stanovisko k územní ochraně kanálu Dunaj - Odra - Labe 

Rada města Přerova po projednání doporučuje ponechat v Politice územního rozvoje územní ochranu 
pro výhledovou stavbu kanálu Dunaj - Odra - Labe. 
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1616/41/4/2008 Rozpočtové opatření č. 11 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

1617/41/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 2502 v Přerově, P. Jilemnického č. o. 1,     

s  manželi  R. a I.V., 
 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě č. p. 741 v Přerově, Husova č.o. 9, s  manželi R. 

a  M.M., 
 
3. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.5 v domě č.p. 1827 v Přerově,  Kojetínská 

č.o.24, s paní J.Z.,  
 
4. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1947 v Přerově,  Kojetínská      

č.o. 36 , s paní M.M.,  
 
5. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.5 v domě č.p. 1946 v Přerově,  Kojetínská 

č.o.38, s manželi B.a M.I., 
 
6. uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 15  v  domě zvláštního určení - domě s  pečovatelskou   

službou   č.  p.  2293   v    Přerově,   Fügnerova  č.o. 1,  s paní B.S., 
 
7. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě č. p. 2534 v Přerově, Jižní čtvrť II  č. o. 13,      

s  paní L.P., 
 
8. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě č. p. 2608 v Přerově, Želatovská č.o. 1,              

s  manželi J. a V.M. 
 

1618/41/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Husova 7 s paní H.G. a panem Z. 

M. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem Z.Z. za 

obvyklých podmínek. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Kojetínská 1826 s manž. V. a I.M. 

za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. Manželé M. převezmou byt v takovém stavu, v jakém se nachází. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22 s paní B.J. na dobu 

určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 
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5. ruší usnesení č. 1054/32/5/2008 (bod 1) – H.P. - ze dne 23.4.2008. 
 

1619/41/5/2008 Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stravy do Domova pro seniory Přerov. 

 

1620/41/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 45   o výměře  21,7 m2   pro 
Klub Esperantistů Přerov  za účelem užívání prostor jako klubovna. 

 

1621/41/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí 
statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku 
p.č 312/9 ost. plocha o výměře 1363 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, který je ve vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42. 

 

1622/41/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části 
pozemku p.č 2155/1ost. plocha o výměře  2,88 m2 v k.ú. Přerov žadateli (Střední zdravotnická škola 
Hranice, IČ 00600903, elokované pracoviště Přerov, se sídlem Přerov I-Město, nám. Přerovského 
povstání 2804). 

 

1623/41/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod pozemku p.č. 
617/6 zast. plocha a nádvoří  o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov žadateli (manželé H. a A.Ř.) a pozemku 
p.č. 617/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 24m2  v k.ú. Přerov žadateli (L.O.). 

 

1624/41/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod pozemků 
p.č. 989 ost. plocha o výměře 1570 m2 , p.č.990   ost. plocha o výměře 1097 m²  a budovu č.p. 1457 na  
pozemku p.č.  988 o výměře 1022 m², vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního  města Přerova do 
vlastnictví žadatele (Společnost TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 11a a 
společnost PEMAP s.r.o., se sídlem , Přerov I-Město, Na Hrázi č. 60). 

 

1625/41/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2403 ostatní  plocha v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod  
části pozemku p.č. 2403 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 3916-16/2008 označenou jako 
pozemek p.č. 2403/2 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví  společnosti  AVČ s.r.o. Přerov I-Město, Wilsonova 12, za   kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  180 800,- Kč. 

 

1626/41/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2356/1 a p.č. 5073/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 359/16/4/2008  2.10 z  16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne  
16.6.2008, kterým schválilo  převod: 
 
1. části pozemku p.č. 2653/1 ost. plocha o výměře 143 m2 označeného dle geometrického plánu          

č. 3821-223/2007 jako díl "a"  v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 83 780,- Kč 
 
2. části pozemku p.č. 5073/1 ost. plocha o výměře 6 m2  označeného dle geometrického plánu            

č. 3821-223/2007 jako díl "b" v k.ú. Přerov  za kupní cenu ve výši  8 790,-  Kč 
 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti JANA a.s., se sídlem Přerov, Koliby 
2, IČ 45192863. 
 
 se nahrazuje textem: 
 
1. části pozemku p.č. 2653/1 ost. plocha o výměře 143 m2 označeného dle geometrického plánu          

č. 3933-153/2008 jako pozemek p.č. 2653/3 ost. plocha  v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši               
83 780,- Kč 

 
2. části pozemku p.č. 5073/1 ost. plocha o výměře 6 m2  označeného dle geometrického plánu             

č. 3933-153/2008 jako pozemek p.č. 5073/4 ost. plocha v k.ú. Přerov  za kupní cenu ve výši          
8 790,- Kč 

 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti JANA a.s., se sídlem Přerov,   
Koliby 2, IČ 45192863. 

 
1627/41/6/2008 Zřízení věcného břemene užívání parkoviště na částech pozemků 

p.č. 1032/1 a p.č. 5036/2, vše v k.ú. Přerov 
 

Úplatný převod částí pozemků p.č. 1032/1 a p.č. 5036/2, vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání trvá : 
 
1. na svém usnesení č. 692/22/9/2007  H-1 z 22. schůze Rady města Přerova, kterým neschválila 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jemuž odpovídá právo užívat parkoviště na částech 
pozemků p.č. 1032/1 ostatní plocha a p.č. 5036/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3326-69/2004, mezi statutárním městem Přerovem jako povinným z 
věcného břemene a panem J.Č. jako oprávněným z věcného břemene a 

 
2. na svém usnesení č. 2108/68/7/2006 A-7 z 68. schůze Rady města Přerova konané dne 3.5.2006, 

kterým 
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a)  nechválila záměr statutárního města Přerova  -  úplatný  převod  části  pozemku  p.č.  1032/1 
ostatní plocha o výměře cca 82 m² a části pozemku p.č. 5036/2 ostatní plocha  o výměře cca 82 m2 z 
vlastnictví statutárního  města   Přerova do   vlastnictví   pana J.Č. 
 
                 a 
 
b)  schválila uzavření smlouvy dle ustanovení § 51 občanského zákoníku mezi statutárním městem 
Přerovem jako vlastníkem pozemků p.č. 1032/1 ostatní plocha a p.č. 5036/2 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Přerov a panem J.Č. jako stavebníkem „Obchodního centra Přerov - Čechova 15“ za podmínek 
stanovených stavebním povolením č. 1507/97 ze dne 8. 10.1997. Předmětem smlouvy má být úhrada 
nákladů za zhodnocení částí pozemků p.č. 1032/1 ostatní plocha o výměře cca 82 m2 a p.č. 5036/2 
ostatní plocha o výměře cca 82 m2, vše v k.ú. Přerov. Zhodnocením částí pozemků se rozumí 
provedení sadových úprav a zpevnění plochy na uvedených pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Přerova (vybudování 12 parkovacích míst). Úhrada je stanovena dohodou ve výši 100.000,- 
Kč/12 parkovacích míst. 

 

1628/41/6/2008 Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č.253/14 v k.ú Pavlovice        
u Přerova  a pozemku  p.č. 50/7 v k.ú. Prusínky ve  vlastnictví  
statutárního města Přerova, za část  pozemku  p.č.  254/1 ve ZE-PK 
Pavlovice u Přerova a  část pozemku  p.č. 51/2 v k.ú. Prusínky ve 
vlastnictví obce Pavlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  
nemovitých věcí  -   pozemku  p.č. 50/7  ostatní  plocha o výměře 79 m² v k.ú. Prusínky  a části 
pozemku p.č.253/14 zahrada o výměře 40 m2  v k.ú Pavlovice u Přerova, dle geometrického plánu     
č. 330-131/2007 se jedná o pozemek p.č. 253/16 zahrada o výměře 29 m2  a   pozemek p.č. 253/17 
zahrada o výměře 17 m2 ve  vlastnictví  statutárního města Přerova,  za část  pozemku  p.č.  254/1      
ve  ZE-PK o výměře 240 m² , dle geometrického plánu č. 330-131/2007 se jedná o pozemek p.č. 254/4 
ostatní plocha o výměře 240 m²  v k.ú.  Pavlovice u Přerova a část  pozemku  p.č. 51/2 o výměře      
114 m² , dle geometrického plánu č. 83-6/2007  se jedná o pozemek p.č. 51/3 ostatní plocha  o výměře 
114 m²  v k.ú. Prusínky ve vlastnictví obce Pavlovice  u Přerova. Směna bude realizována bez 
doplatků. 

 

1629/41/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 4982 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 
na nájem části pozemku p.č. 4982 ost.pl. o výměře 28  m2  v  k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním 
městem Přerovem (jako pronajímatelem) a  společností  NARDENA s.r.o., se sídlem Přerov, 
Petřivalského 1, IČ 27789586 (jako nájemcem) uzavřené dne 31.7.2008. Účelem nájmu je zřízení 
předzahrádky s občerstvením. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 5 let, roční nájem činí 
5.600,- Kč, t.j. 200,- Kč/m2. Nájemní vztah skončí dnem 30.9.2008. 

 

1630/41/6/2008 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, 
p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 1570/38/8/2008 ze dne 20.8.2008,  
 
kterým schválila uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě na nájem  části  nebytových prostor krytu CO      
na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov (bývalý podchod ul.              
Tř. 17.listopadu) ze dne 12.12.2007, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
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pronajímatelem  a Občanským sdružením KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 
2803/1, Přerov I - Město, IČ: 66743192 , jako nájemcem.  
Dodatkem se mění původní výměra 49,5 m2  na novou výměru 250,2 m2.   Původní nájemné ve výši   
8 167,50 Kč/rok (tj. 165,- Kč/m2/rok) se mění na nové nájemné ve výši  41 283,- Kč/rok                     
(tj. 165,- Kč/m2/rok).  Původní účel nájmu (zkoušky Romské kapely Imperio) se rozšiřuje o klubovou 
činnost mládeže.  Úhrada energií se upravuje dle důvodové zprávy.  Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 
 
a to tak, že uvedená výměra 250,2 m2 se mění na výměru 299,7 m2 a uvedené nájemné                       
41 283,- Kč/rok  (tj. 165,- Kč/m2/rok) se mění na nájemné 49 451,- Kč/rok  (tj. 165,- Kč/m2/rok). 

 
1631/41/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 169, příslušnému k části 
obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č. 779 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 691,  příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   
pozemku p.č. 779 (Husova 16) o celkové výměře 119,56 m2 v k.ú. Přerov   ze dne 23.5.2001, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a  panem Jaroslavem Doleželem, bytem Lipník nad Bečvou., Zahradní 1262, IČ: 
68319703  a  paní Janou Hermanovou, bytem Prosenice, Na Chmelínku 73, IČ:  68191189,  jako 
nájemci. 
Dodatek se týká změny jednoho z nájemců.  Původní nájemci - pan  Jaroslav Doležel, bytem Lipník 
nad Bečvou, Zahradní 1262, IČ: 68319703   a  paní Jana Hermanová, bytem Prosenice, Na Chmelínku 
73, IČ:  68191189   se mění  na nového nájemce -  pan Jaroslav Doležel, bytem Lipník nad Bečvou., 
Zahradní 1262, IČ: 68319703.  Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

1632/41/6/2008 Skončení nájmu části pozemku p.č. 2883/23 v k.ú. Přerov, části 
pozemku p.č. 168/5 a části pozemku p.č. 168/1, oba v k.ú. Penčice, části 
pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova, pozemku p.č. 2554/8 a 
části pozemku p.č. 2554/3, oba v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 487/1 
v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
I. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 2883/23 ostatní plocha o výměře      

6,25 m2 v k.ú. Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 18.12.2006 mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem Pavlem Vymazalem, místo 
podnikání Olomouc – Nové Sady, Trnkova 529/29, IČ: 18068201 jako nájemcem. Nájem bude 
skončen dohodou smluvních stran nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému datu 
uzavřena dohoda o skončení nájemní smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město 
Přerov podá nájemci výpověď nájemní smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí          
3 měsíce. 

II. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 168/5 orná půda a části pozemku p.č. 
168/1 orná půda o celkové výměře 160 m2, oba v k.ú. Penčice vzniklého na základě nájemní 
smlouvy uzavřené dne 2.8.2001 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a  
manžely J. a M.P. jako nájemci, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2003. Nájem bude 
skončen dohodou smluvních stran nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu 
uzavřena dohoda o skončení nájemní smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město 
Přerov podá nájemci výpověď nájemní smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 

 
III. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 248 m2 v 

k.ú. Lověšice u Přerova vzniklého na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 3.7.2007 mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem L.V. jako nájemcem. Nájem bude 
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skončen dohodou smluvních stran nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu 
uzavřena dohoda o skončení nájemní smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město 
Přerov podá nájemci výpověď nájemní smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 

 
IV. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 2554/8 zast. pl. o výměře 14 m2 a části 

pozemku p.č. 2554/3 zahrada o výměře 150 m2, oba v k.ú. Přerov vzniklého na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 7.10.2003 mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a panem D.O. jako nájemcem. Nájem bude skončen dohodou smluvních stran 
nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu uzavřena dohoda o skončení nájemní 
smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město Přerov podá nájemci výpověď nájemní 
smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 

 
V. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 487/1 zahrada o výměře      56 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova vzniklého na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 10.2.2004 mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem P.J. Nájem bude skončen dohodou 
smluvních stran nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému datu uzavřena dohoda o 
skončení nájemní smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město Přerov podá nájemci 
výpověď nájemní smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 

 

1633/41/6/2008 Výpůjčka movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
cimbálu Amati 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku cimbálu Amati cimbálové muzice Primáš,      
U Žebračky 18, Přerov. 

 

1634/41/6/2008 Investiční akce - výměna dveří hlavního vstupu a prosklených stěn      
u šaten a hlavního schodiště ZŠ Přerov, U tenisu 4 

Rada města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje provedení investiční akce - výměny dveří hlavního vstupu a prosklených stěn u 

šaten a hlavního schodiště  ZŠ Přerov, U tenisu 4, 
 
b) pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce - výměny 

dveří hlavního vstupu a prosklených stěn u šaten a hlavního schodiště ZŠ Přerov, U tenisu 4 
včetně uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude komisí vyhodnocena jako 
nejlepší, 

 
c) schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci investiční akce - výměny dveří 

hlavního vstupu a prosklených stěn u šaten a hlavního schodiště ZŠ Přerov, U tenisu 4 těmto 
firmám: 

 
a. Okno H, Čechova 2, Přerov 
b. ERGO VH, spol. s  r.o., Zlín 
c. A.O.P. s.r.o., Denisova 9, Přerov 
d. VPO Proma s.r.o., Čechova 656, Přerov 
e. DEC-PLAST Trade s.r.o., Olomouc 
f. Pavel Smetana, Prostějov 
 
d) schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
předseda komise            - Mgr. Elena Grambličková 
členové komise              - Mgr. Petr Vojáček 
                                       - Mgr. Romana Pospíšilová 
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                                       - Ing. Vladimír Čajka 
                                       - Milan Rytíř 
 
Investiční akce bude provedena za podmínky finančního zajištění této investice. 

 

1635/41/6/2008 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 18/07 -  Zásady postupu při 
zadávání zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 
 
1. pro odbor majetku města výjimku z vnitřního předpisu č. 18/07 -  Zásady postupu při zadávání 

zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí  - zaslání výzvy jednomu dodavateli  v rámci 
zajištění opravy zametacího vozidla MAN CROLL 

 
2. následující úpravy rozpočtu 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

2119 2343 11 Příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru a z vydobytých nerostů 

0,0 + 23,0 23,0 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 3 404,1 + 177,0 3 581,1 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet po 
úpravě 

3639 7 Komunální služby a územní 
rozvoj j.n. (energie, voda aj.) 

922,0 + 200,0 1 122,0 

 
 

1636/41/7/2008 Směrnice  Rady  č. 91/271/EHS, o čištění odpadních vod 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o směrnici Rady č. 91/271/EHS. 

 

1637/41/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Kedzierzyn-Kozle 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve  složení Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Otakar Smejkal a Jana Žouželková, s řidičem. Cesta se 
uskuteční ve dnech 20.-21.9.2008 při příležitosti konání  tradičních městských slavností v Kedzierzyn-
Kozle. 

 

1638/41/7/2008 Poskytování informací členům Zastupitelstva města Přerova, 
spolupráce s komisemi pro místní část a s osadními výbory 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje uvolněné členy Rady města Přerova poskytováním informací a odpovědí na dotazy 

členům Zastupitelstva města Přerova v oblastech podle svěřených kompetencí, a doporučuje, 
aby při poskytování informací spolupracovali s předsedy komisí a výborů, 
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2. pověřuje předsedy komisí spolupracovat s uvolněnými členy Rady města Přerova při 
poskytování informací a odpovědí na dotazy členům Zastupitelstva města Přerova v oblastech, 
kterými se jejich komise zabývá, 

 
3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit předsedy výborů, aby  spolupracovali s 

uvolněnými členy Rady města Přerova při poskytování informací a odpovědí na dotazy 
členům Zastupitelstva města Přerova v oblastech, kterými se jejich výbor zabývá, 

 
4.  pověřuje členy Rady města Přerova spolupracovat s komisemi pro místní části a osadními 

výbory následovně: Mgr. Josef Kulíšek v místních částech Lověšice, Újezdec, Henčlov, 
Kozlovice,  Mgr. Elena Grambličková v místních částech Penčice, Čekyně, Žeravice, 
Dluhonice a Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková v místních částech Předmostí, Popovice, 
Vinary, Lýsky. 

 
 

V Přerově dne 10 .9. 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch        Mgr. Radovan Rašťák 
primátor města Přerova       člen Rady města Přerova 


