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USNESENÍ  z 52. schůze Rady města Přerova konané dne 28.1.2009 

 

2063/52/1/2009 Program 52. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 52. schůze Rady města Přerova konané dne 28. ledna 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Elenu Grambličkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 52. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

2064/52/2/2009 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008. 
 

 

2065/52/2/2009 Personální obsazení Výboru pro dopravu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. odvolat na vlastní žádost  z funkce člena a předsedy Výboru pro dopravu Mgr. Radovana 

Rašťáka  
 
2. zvolit jeho členem a předsedou Ing. arch. Vladimíra Petroše. 
 

 

2066/52/2/2009 Změna v personálním obsazení Komise pro místní část Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností od 1.2.2009 na vlastní žádost z funkce člena Komise pro místní část 

Henčlov Jaroslava Jemelku 
 
2. jmenuje s účinností od 1.2.2009 Martina Jemelku členem Komise pro místní část Henčlov.  
 

 

2067/52/2/2009 Zrušení Komise pro místní část Žeravice, návrh na zřízení a 
personální obsazení osadního výboru Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší s účinností k 31.1.2009 komisi pro místní část Žeravice, odvolává z funkce předsedy 

Jaroslava Vitoslavského a z funkce členů Bedřicha Roháče, Jiřího Mikalu a Antonína 
Machalu, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit s účinností k 3.2.2009 pětičlenný osadní 
výbor v místní části Žeravice, zvolit jeho předsedkyní Ludmilu Landsmannovou, jeho členy 
zvolit Jana Černoška, Zdeňka Černého, Janu Dostálovou a Janu Ščepitovou. 

 
 

2068/52/2/2009 Informace z komisí pro místní část - Čekyně, Henčlov, Penčice, 
Újezdec, Lýsky, Vinary, Dluhonice, Předmostí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní části Čekyně, 
Henčlov, Penčice, Újezdec, Lýsky, Vinary, Dluhonice, Předmostí. 

 

2069/52/2/2009 Návrh na změny v personálním obsazení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  odvolává s účinností od 1.2.2009 na vlastní žádost Ing. arch. Vladimíra Petroše z funkce člena 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 
 
2. jmenuje s účinností od 1.2.2009 členem Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 

Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D 
 
3. odvolává s účinností od 1.2.2009  na vlastní žádost Bc. Marcelu Vašekovou z funkce členky 

Komise pro občanské záležitosti 
 
4. jmenuje s účinností od 1.2.2009 členem Komise pro občanské záležitosti Adama Gálika 
 
5. odvolává s účinností od 1.2.2009 na vlastní žádost Mgr. Zdeňka Boháče z funkce člena 

Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP 
 
6. jmenuje s účinností od 1.2.2009 členem Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP 

Bc.  Jaroslava Čermáka 
 

 

2070/52/2/2009 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 10. 2008 – 31. 12. 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 10. 2008 – 31. 12. 2008 dle 
důvodové zprávy 

 
2 bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 10. 2008 – 31. 12. 2008 dle 
důvodové zprávy. 
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2071/52/3/2009 Fasáda roku 2008 - jmenování soutěžní poroty 

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 6. ročník soutěže „Fasáda roku“        
ve složení: 
 
Mgr. Elena Grambličková – náměstkyně primátora, předsedkyně soutěžní poroty 
 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková - náměstkyně primátora 
Marta Jandová - členka Zastupitelstva města Přerova 
Ing. Jakub Kulíšek - předseda Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 
Ing. Olga Krčmová - pracovnice Odboru rozvoje MMPr 
Ing. Josef Březina - zástupce odborné veřejnosti 

 
 

2072/52/3/2009 Projekt e-Government - Czech POINT 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přípravu a podání žádosti o dotaci       

v rámci 2. výzvy Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích - Czech 
POINT“ 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, které jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci a nedílnou součástí Rozhodnutí              
o poskytnutí dotace. 

 
 

2073/52/3/2009 Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově - 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 zprovoznění kontinuálního lisu pro třídírnu odpadů na skládce TKO 
Žeravice v Přerově, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
    
 Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
 
1. EKOPRAV s.r.o. Praha     639 93 660 
2. Pracovní stroje Teplice spol. s r.o., Teplice  615 36 849 
3. Bluetech s.r.o., Pacov     490 62 557 
4. Bollegraaf Recycling Machinery, Trutnov  
5 LUX – PTZ, s.r.o. Jablonné nad Orlicí   620 65 351 
 
 
3. ustanovuje dle § dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro 

otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 
 
Členové komise:     Náhradník komise:  
Ing. František Simon provozovatel  Vladimír Antl  provozovatel 
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Miroslav Kuban provozovatel  Ing. Jaroslav Zbranek provozovatel 
p. Zdeněk Holas zadavatel  p. Miroslav Kašpárek zadavatel 
Ing. Naděžda Jačková zadavatel  Bc. Jaroslav Čermák zadavatel 
p. Tomáš Ďurďa zadavatel  p.Josef Nekl  zadavatel 
 

 

2074/52/3/2009 Rekonstrukce autobusového nádraží (AN) v Přerově - schválení 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností ČEZ DISTRIBUCE a.s., se sídlem Děčín 4, 405 02 Teplická 874/8,               
IČ 27232425 na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie           
v rámci stavby Rekonstrukce autobusového nádraží ve výši 857.265 Kč bez DPH (1.020.145,35 Kč vč. 
DPH).  
 

 

2075/52/3/2009 Zimní stadion Přerov - výběr zájemců k podání nabídky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 61 odst. (3) zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky             
na realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Přerově.  
Jedná se o dodavatele:  
 1.  GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc 
 2.  Společná žádost více osob  
         PSS Přerovská stavební a.s.  Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov 
      a 
      EKKL sportovní povrchy s.r.o. Altýře čp. 582, 767 01 Kroměříž 
 3.  TCHAS, spol. s r.o.   Francouzská 6167, 708 00 Ostrava, Poruba 
 4.  OHL ŽS, a.s.   Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed 
 

 

2076/52/4/2009 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

 

2077/52/4/2009 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8123 11 Dlouhodobé přijaté 
půjčené prostředky 

209 065,0 * + 11 354,0 220 419,0 

 * počáteční stav navazuje na předlohu do zastupitelstva města – RO č. 2 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2221 5 Investiční akce (org. 500001 135 646,0 * + 11 354,0 147 000,0 
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– Autobusové nádraží) 
 * počáteční stav navazuje na předlohu do zastupitelstva města – RO č. 2 
 

 

2078/52/5/2009 Použití znaku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci 
přímých podpor pro rok 2009 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 

 

2079/52/5/2009 Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení  pracovního místa 
ředitele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka komise  

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele  
Městské knihovny v  Přerově, příspěvkové organizace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerov 
 
2. jmenuje členy komise včetně předsedy pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 29. 01. 2009.  
 
Složení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské knihovny   
v Přerově, příspěvkové organizace: 

 předseda komise: Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
 členové komise: 
 • Mgr. Romana Pospíšilová 
 • MUDr. Vladimír Vosmanský 
 • p. Václav Zatloukal 
 • Jitka Štiborová (zaměstnanec Městské knihovny v  Přerově, příspěvkové organizace)  
 
3. schvaluje, že tajemníkem komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je s  účinností od 29. 01. 2009 paní 
Marcela Švancarová, zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Přerova 

 
4. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

2080/52/5/2009 Prominutí pohledávky za obcí Chomýž 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky za obcí Chomýž, IČ 00287237, 
se sídlem Chomýž 52, na neinvestičních výdajích za dojíždějícího žáka ve výši 2 026,- Kč a na úrocích 
z prodlení ve výši 85,12 Kč ke dni 28. 1. 2009, z důvodu neuhrazení faktury na neinvestiční výdaje    
za žáka s trvalým pobytem v obci Chomýž, který vykonával povinnou školní docházku v základní 
škole zřízené statutárním městem Přerov v období 1 - 8/2008. 
 



 6 

 

2081/52/5/2009 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - informace k projektům 
školy, pořízení interaktivní tabule 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace k projektu Základní 

školy Přerov, Boženy Němcové 16 s názvem „Otevřená škola“ a k přípravě nového projektu 
této školy 

 
2. schvaluje, aby Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 pořídila v 1. čtvrtletí 2009             

z provozního příspěvku zřizovatele interaktivní tabuli s příslušenstvím.  
 

 

2082/52/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 – 
realizace projektů „Školka pro všechny“ a „Mateřídouška bez bariér“    

1. Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
- schválit spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola                  

a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ 47858281, s názvem „Školka  pro 
všechny“ z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 1 731 956,92 Kč, 

 
- schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky do výše 9 814 422,51 Kč s termínem 

splatnosti do 30. 09. 2010 mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a příspěvkovou 
organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11,                    
IČ: 47858281, jako dlužníkem na realizaci projektu s názvem „Školka pro všechny“,  

 
- schválit  následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 15 303,1 -11 546,5 3 756,6 
3113 6 Základní školy 34 093,0 +1 732,0 

+9 814,5 
45 639,5 

 
 
ZÁVAZNÉ  UKAZATELE  ROZPOČTU 
Výdajová část v tis. Kč 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 

zřízeným městem Přerov 

34 093,0 + 11 546,5 45 639,5 

  
pod podmínkou, že jmenovaná příspěvková organizace uzavře smlouvu o poskytnutí dotace         

 z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Školka 
 pro všechny“. 
 
2. Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na 

vědomí, že projekt s názvem „Hřiště pro všechny“, zpracovaný příspěvkovou organizací 
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ 47858281, nebyl 
vybrán k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava. 
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3. Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
- vzít na vědomí, že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov - 

Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, bude v letech 2009 – 2012 realizovat projekt            
s názvem „Mateřídouška bez bariér“ financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2. Rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 
- schválit záměr financování nákladů udržitelnosti výstupů projektu příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 s názvem „Mateřídouška   
bez bariér“ z rozpočtu statutárního města Přerova v letech 2012 – 2016. Předpokládané 
náklady udržitelnosti pro kalendářní rok činí 460 000,- Kč. 

 
 

2083/52/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 19  v  domě zvláštního určení - domě           

s  pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově,  Trávník   č.o. 1,  s paní L.E., 
 
2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 55  v  domě zvláštního určení - domě           

s  pečovatelskou službou  č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o. 1, s paní A.B., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č. p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská  č. o.9,  s  manželi D. a J.K. 
 

 

2084/52/5/2009 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem 
Antonínem Čechákem, komplexním zajištěním realizace jmenovitých akcí schválených v rozpočtu 
organizace na rok 2009, uvedených v důvodové zprávě. 
       

 

2085/52/5/2009 Pracovní skupina pro restrukturalizaci sociálních služeb 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se sloučením 

příspěvkových organizací Ústavu sociální péče-Denního pobytu pro mentálně postižené           
a Městských jeslí do stávající příspěvkové organizace Sociálních služeb města Přerova 

 
2. schvaluje ukončení činnosti pracovní skupiny ke dni 31.1.2009. 
 

 

2086/52/5/2009 Záměr ukončit provozování Azylového domu pro matky s dětmi 
v Přerově, ul. 9. května č. 107 městem Přerov, pronajmout objekt         
a poskytovat ročně dotaci města na provoz zařízení Armádě spásy v 
ČR 

Rada města Přerova po projednání:  
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr ukončit provozování Azylového 
domu pro matky s dětmi v Přerově, ul. 9. května č. 107 městem Přerov, pronajmout tento 
objekt za symbolickou cenu Armádě spásy v ČR a poskytovat ročně dotaci města ve výši         
1 000 000,- Kč  do konce roku 2012 Armádě spásy v  ČR na provoz zařízení 

 
2. ukládá odboru finančnímu zajistit finanční prostředky ve výši 1 000 000,- Kč ročně počínaje 

r. 2009 do konce  r. 2012  za podmínky schválení záměru Zastupitelstvem města Přerova.   
 

 

2087/52/5/2009 Novelizace Vnitřního předpisu č. 28/05 ve znění  Vnitřního předpisu   
č. 10/06 o hospodaření s obecními byty 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci schválení Vnitřního předpisu Rady 
města Přerova č …/09, kterým by se měnil Vnitřní předpis č. 28/05 ve znění Vnitřního přepisu           
č. 10/06 vydaného Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty. 
 

 

2088/52/6/2009 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. 
3161/22  zast. plocha a nádvoří o výměře 342 m2  v  k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova, do vlastnictví  žadatele (M.K.). 

 

2089/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod částí  
pozemků: 
1.  p.č. 5009/1 o výměře cca 1 500 m2 z vlastnictví Povodí Moravy s.p., Brno, Veveří, Dřevařská 
      932/11, 
2.   p.č. 4233 o výměře cca 130 m2  a  p.č. 4234 o výměře cca 70 m2  z vlastnictví Ředitelství  silnic a 
      dálnic ČR, Praha Nusle, Na Pankráci 546/56 
 
oba v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
 

2090/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku 
p.č. 37 ost.plocha o výměře cca 130 m2 v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví K.N. a T.K., každý id. ½  
vlastnického podílu za část pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 130 m2 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
 Směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu hodnot směňovaných pozemků. 

 

2091/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části nebytových prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušnému k části obce 
Přerov XII – Žeravice,  na pozemcích  p.č. 198, p.č. 203, p.č. 416  v k.ú. 
Žeravice 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
nebytových prostor  v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušnému k části obce Přerov XII – 
Žeravice,  na pozemcích  p.č. 198, p.č. 203, p.č. 416  v k.ú. Žeravice  (místností č. 1  a  č. 3) o celkové 
výměře 65,91 m2 žadateli – pan J.V.  za účelem trénování taneční skupiny HOLLYWOOD STARS. 

 

2092/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829 příslušném k části obce Přerov 
I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Přerov, 
Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 1914/47/8/2008 z 47. schůze Rady města Přerova konané 

dne 26.11.2008, 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor o celkové 

výměře 87,86 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov žadatelům - panu Vladimíru Mojžíšovi, 
IČ: 13432028, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 328/3, IČ: 73296049 a panu Milanu 
Zdanicovi, s místem podnikání Radslavice, V Zahradách 267. 

 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor o celkové výměře 

157,88 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16, příslušném        
k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na nájem části 
nebytových prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 
 

2093/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1878/47/8/2008, kterým schválila záměr statutárního města Přerova -  

převod pozemku p.č. 444 zahrada  o výměře 79 m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova  žadateli (D.K. 
a P.K.) a  pozemku p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli 
(spoluvlastnictví I.B. a SJM J.a I.B.). 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 444 zahrada  o výměře      

79 m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova  žadateli (D.K.a P.K.). 
 

 

2094/52/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 700, p.č. 699, 
p.č 696, p.č. 628 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města převod nemovitých věcí          
do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 700 orná půda, p.č. 699 orná půda, p.č 696 
orná půda, p.č. 628 trvalý travní porost, vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku fyzických osob. 
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2095/52/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
pozemků p.č.152/5, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č.167/1,  p.č. 166  vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod pozemků dle geometrického plánu č. 546-101/2007 zhotovené   firmou Geokam Přerov s.r.o.,  
pro obec Přerov, katastrální územní Kozlovice u Přerova  označené jako : 
 
• p.č.152/5 orná půda o výměře 946  m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního 

města Přerova, do vlastnictví Ing. M.H. za kupní cenu 662 200, Kč tj. 700,- Kč/ m2. 
 
• p.č.167/1 orná půda  o výměře 627 m2,  p.č. 166  zahrada o výměře 68 m2 v k.ú. Kozlovice       

u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  P.P. za kupní cenu 486 500, 
Kč tj. 700,Kč/ m2. 

 
• p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2 , p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  O.I. za kupní cenu 484 400,- 
Kč tj. 700,-Kč/ m2. 
 

 

2096/52/6/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 178 a p.č. 179/2  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 178 zahrada o výměře 194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře        
273 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova,  z vlastnictví  České republiky – Pozemkového fondu České 
republiky, Husinecká 11a, Praha-Žižkov, IČ 45797072, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2097/52/6/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.365, budova objekt bydlení č.p.11 
na pozemku p.č. 366, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto, pozemek 
p.č. 366 vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí skutečnosti ve věci realizace převodu nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - budova objektu bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.365 zast.pl. o výměře 382 m2 ve vlastnictví 
společnosti ALIMENTARE a.s., IČ 60792817 se sídlem tř. gen. Janouška 2854/2, Přerov, budova 
objekt bydlení č.p.11 na pozemku p.č. 366 zast.pl. o výměře 366 m2, příslušná k části obce Přerov       
I-Město, pozemek p.č. 366 ve spoluvlastnictví Ing.V.S. k id.1/2 spoluvlastnického podílu a Ing. P. a 
Ing. I.Z. k id. 1/2 spoluvlastnického podílu, vše k.ú. Přerov. 
 

 

2098/52/6/2009 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 
dvou bezbariérových bytů na nároží ulic Čechova - Jaselská v Přerově, 
nabídka firmy Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 484 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí        

do vlastnictví statutárního města Přerova - dvou bytů (označených jako byt č 1B9  a byt 1B19) 
a dvou garáží (označených jako garáž č. 13 a garáž č.14) v objektu bydlení – doposud 
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neevidovaného v  katastru nemovitostí na pozemcích p.č. 1233/2, p.č. 1190/1, p.č. 1191, p.č. 
1192 a p.č. 1193, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu     
a spoluvlastnického podílu na pozemcích  p.č. 1233/2 ostatní plocha o výměře 1348 m2, 
p.č.1190/1 ostatní plocha o výměře 167 m2, p.č.1191 zast.pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 
1192 ostatní plocha o výměře 393 m2 a p.č.1193 ostatní plocha o výměře 688 m2 vše k.ú. 
Přerov z vlastnictví společnost PCP Estate s.r.o., Grafická 16,150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, 
do vlastnictví statutárního města Přerova  za kupní cenu ve výši 3 700 000,-. Kč  s tím, že 
nejprve bude uzavřena smlouva budoucí kupní mezi statutárním městem Přerovem jako 
budoucím kupujícím a  společnost PCP Estate s.r.o., Grafická 16,150 00 Praha 5, IČ 276 08 
484, jako budoucím prodávajícím.  

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů po předložení budoucím prodávajícím budoucímu 
kupujícímu: 
- výpisu z listu vlastnictví prokazující zápis dotčené stavby do katastru nemovitostí, včetně  

zápisu prohlášení vlastníka  k jednotlivým bytům a garážím, kterým budou vymezeny bytové a 
nebytové jednotky. 

- smlouvy mezi společností PCP Estate s.r.o., a společností Schindler Moravia, s.r.o., IČ 
25868497, se sídlem Olomouc, Střední Novosadská 404/34a, o poskytování servisu-opravy 
výtahu jejímž ujednáním bude ustanovení opravy do jedné hodiny od nahlášení poruchy. 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 
 8123 11 Dlouhodobé přijaté 

půjčené prostředky 
 

220 419,0* + 3 700,0 224 119,0 
 

*počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 
 
 Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612 23 Investiční akce (org. 500029 – 
Zakoupení dvou bezbariérových 

bytů) 

0,0 + 3 700,0 3 700,0 

 
 

 

2099/52/6/2009 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu k bydlení č.p. 968, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
Přerov (Komenského 25) o výměře 87,60 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a  paní Michaelou Trefilíkovou, místem podnikání Uherské Hradiště - Sady, 28. října 189,                 
IČ: 87261189, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude  uzavřena  na  dobu neurčitou s výpovědní  
lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 131.400,- Kč/rok (t.j. 1 500,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je 
provozování kavárny s vinárnou. 

 

2100/52/6/2009 Změna usnesení č. 1813/46/6/2008 přijatého Radou města Přerova na 
její 46. schůzi konané dne 5. listopadu 2008 a Nájem nemovitých věcí v 
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majetku Statutárního města Přerova - částí nebytových prostor v 
dvorním traktu budovy Chemoprojektu 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. trvá  na svém usnesení č. 1813/46/6/2008 přijatém na její 46. schůzi dne 5. 11. 2008, kterým 
schválila ukončení nájemní smlouvy č. 654160-SML-33-0, uzavřené dne 15. prosince 2005 
mezi právním předchůdcem Statutárního města Přerov jako pronajímatele společností 
Chemoprojekt, a.s. (sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031, IČ: 45273383) jako 
pronajímatelem a společností ROKOS a spol., s.r.o. (sídlo Trávník 30, Přerov, IČ: 60779683) 
jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. února 2006, dodatku č. 2 ze dne 29. února 
2008 a dodatku č. 3 ze dne 30. dubna 2008 dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 
1117, příslušné k části obce Přerov I – Město stojící na pozemku p.č. 2294/2, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1420 m², v katastrálním území Přerov (budova Chemoprojekt) - místností 
č. 43 B, C o výměře 88,5 m2 mezi Statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou 
organizací Služby města Přerova, sídlem Kratochvílova 359/30, 75002 Přerov, Přerov             
I-Město, IČ: 45180512 jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostor jako technického 
zázemí. 

 

2101/52/6/2009 Podnájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 779, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 1922/47/8/2008 ze dne 26.11.2008 a to tak, 
že:  
 
původní text: 
 
schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor objektu občanské 
vybavenosti č.p. 779, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1  v k.ú. Přerov  
o výměře 112,69 m2  (situovaných ve 3. nadzemním podlaží)  mezi statutárním městem Přerovem, 
jako nájemcem  a  společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Komenského 1035/4, IČ: 
62360540  jako  podnájemcem.  Smlouva  o  podnájmu  bude uzavřena  na  dobu  neurčitou  za cenu  
1 000,- Kč ročně. Účelem podnájmu je využití prostor jako šatny a sociální zázemí pro sousední 
Městský dům. 
 
se mění na nový text: 
 
schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor objektu občanské 
vybavenosti č.p. 779, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1  v k.ú. Přerov  
o výměře 112,69 m2  (situovaných ve 3. nadzemním podlaží)  mezi statutárním městem Přerovem, 
jako nájemcem  a  společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Komenského 1035/4, IČ: 
62360540   jako  podnájemcem.  Smlouva  o  podnájmu  bude  uzavřena  na dobu určitou v délce 1 
rok od vzniku podnájemního vztahu za cenu  1 000,- Kč ročně. Účelem podnájmu je využití prostor 
jako šatny a sociální zázemí pro sousední Městský dům. 
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2102/52/6/2009 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 191, příslušného k 
části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 3157/5  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu              
k bydlení č.p. 191, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 o výměře        
79,6 m2  v k.ú. Přerov, Kozlovská 4  do podnájmu  pro Pekařství ESPRESO spol. s  r.o., se sídlem 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 18, IČ: 18188761, když nájemcem nebytových prostor je paní Jitka 
Olejníčková, místem podnikání Přerov I - Město, Na hrázi 2085/22, IČ: 75877856. Účelem podnájmu 
je provozování prodejny s pečivem, potravinářským zbožím a doplňkovým sortimentem.  

 

2103/52/6/2009 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 6825 ve zjednodušené 
evidenci v majetku statutárního města Přerova v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Olomouckým 
krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, jako oprávněným z věcného břemene    
na straně druhé. 
        Předmětem smlouvy bude  právo oprávněného zřídit a provozovat na (v) pozemku  p.č.6825       
ve zjednodušené evidenci v k.ú. Přerov NTL plynovodní přípojku, v právu vstupovat a vjíždět 
dopravními a mechanizačními prostředky v nezbytném rozsahu, v souvislosti se zřízením, provozem, 
údržbou, opravami, změnami, odstraňováním havárií a likvidaci plynovodní přípojky.   
 Oprávněný z věcného břemene uhradí náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a náklady spojené s podáním návrhu na vklad. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou dle rozsahu   geometrického plánu č. 3823-81/2007 bezúplatně - dle návrhu Olomouckého 
kraje. 
  

 

2104/52/6/2009 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 499, p.č. 1142 v majetku 
statutárního města Přerova, oba  v k.ú. Dluhonice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného břemene    
na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy je  právo zřídit a provozovat nadzemní vedení  NN na pozemcích p.č. 499 
ost. plocha, p.č. 1142 ost. plocha, oba v  k.ú. Dluhonice, které jsou v majetku statutárního města 
Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a 
umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce  nadzemního 
vedení NN, dle geometrického plánu č. 234-156/2008. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5447/227/2008  ve výši 2.800,- Kč za zřízení věcného břemene. Oprávněný 
uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

2105/52/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 4394/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov, jako povinným z věcného břemene a společností Telefonica O2 Cech 
Republic, a.s.,  IČ 601 93 336,    jako oprávněným  z věcného břemene. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat, udržovat   
a opravovat podzemní vedení telekomunikační sítě  na pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, dle 
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geometrického plánu č. 3838-35/2008, v souladu ustanovením § 104 odst. 1. písm. a) zákona              
č. 127/2005 Sb., v platném znění  
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu    
č.  3838-35/2008, kterým je zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném pozemku, za  
jednorázovou úhradu  2 988,- Kč ( za  trasu délky 51 m).  
Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene. 

 
 

2106/52/6/2009 Uzavírání dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce v 
návaznosti na registraci statutárního města Přerova jako plátce DPH 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru právního uzavíráním dodatků              
k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce v evidenci odboru právního, jejichž předmětem bude 
úprava stávajících nájemních smluv a smluv o výpůjčce v návaznosti na registraci statutárního města 
Přerova jako plátce DPH, s účinností od 1.4.2009. 
 

 

2107/52/6/2009 Pověření k uzavření Smluv o provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením ,,Smluv        
o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu" v místních částech Přerov - Lověšice, Kozlovice, 
Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Lýsky, Penčice, a to se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-Město, IČ 47674521. 
 

 

2108/52/6/2009 Stanovení ceny stočného v místních částech Přerov - Kozlovice, 
Čekyně, Dluhonice, Penčice, Lýsky, Lověšice, Újezdec 

Rada města Přerova po projednání schvaluje, počínaje dnem 1.1.2009, poplatek za stočné v místních 
částech Přerova - Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Lýsky, Penčice, ve výši 50% 
ceny stočného, které stanovuje VAK Přerov, a.s. ve městě Přerově. 
 

 

2109/52/6/2009 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova - 
bytovou jednotkou v objektu  č.p. 715, příslušném k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 4728/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vyjmutí bytové jednotky 2 + 1 o výměře 68,2 m² v objektu č.p. 715, příslušném        

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4728/1 v k.ú. Přerov (v areálu zahradnictví 
Michalov) z bytového fondu statutárního města Přerova 

 
2. schvaluje rekolaudaci bytové jednotky 2 + 1 o výměře 68,2 m² v objektu č.p. 715, příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4728/1 v k.ú. Přerov (v areálu zahradnictví 
Michalov) na nebytové prostory 

 

3. pověřuje odbor majetku města zajištěním rekolaudace bytové jednotky 2 + 1 o výměře       
68,2 m² v objektu č.p. 715, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4728/1 
v k.ú. Přerov (v areálu zahradnictví Michalov) na nebytové prostory v termínu do 30.6.2009. 
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Termín: 30.06.2009 

 

2110/52/7/2009 Dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o. - předání výtěžku 
„Vánoční sbírky 2008“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši čistého výtěžku „Vánoční sbírky 2008“, tj. 42 879,34 Kč, Muzeu Komenského             
v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ 097969, na péči o zraněné živočichy          
v záchytné stanici pro handicapované živočichy v areálu oddělení ORNIS 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle přílohy č.2. 
 

2111/52/7/2009 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 - nominace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury na rok 2008 za celoživotní přínos        

v oblasti kultury (dvorana slávy): 
- Jaroslav Wykrent – celoživotní působení v oblasti populární hudby, 
 

2.  navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za výjimečný počin v oblasti ochrany 
a popularizace kulturních hodnot v roce 2008:   
- Academic Jazz Band – udržování tradice jazzu v Přerově. 
 

 

2112/52/7/2009 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově obrazového 
záznamu mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Kabelová televize Přerov, 
a.s., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883, IČ 47672099 jako zhotovitelem na dobu určitou do 31.12.2009. 
Předmětem smlouvy bude výroba a odvysílání zpravodajských bloků včetně bloku sportovního, 
vyhotovení záznamu těchto programů a vysílání infotextu  zhotovitelem pro objednatele za celkovou 
odměnu ve výši 2.376.000,- Kč. 
 

 

2113/52/7/2009 Smluvní ujednání o zpracování lesních hospodářských osnov s 
platností od 1.1.2010 do 31.12.2019 v územní působnosti Statutárního 
města Přerova, Magistrátu města Přerova, odboru zemědělství jako 
orgánu státní správy lesů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení lesních hospodářských osnov mezi 

Statutárním městem Přerovem a společností Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. se sídlem 
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079 za nabídkovou cenu 604 758,00 Kč vč. 
DPH, v územní působnosti vymezené ve smyslu článku 1. odst. 3) Nařízení města Přerova      
č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší 
než  50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob.  
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

POL ORJ  Rozpočet Rozpoč.opatření rozpočet po úpravě  
4133 11 Převody z 

vlastních 
rezervních 

fondů 

80,0 + 605,0 685,0  

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

1039 17 Ostatní záležitosti 
lesního hospodářství 

0,0 + 605,0 605,0 

 
 

2114/52/7/2009 Koncepce Městské policie Přerov na léta 2008 -2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1766/45/7/2008 ze dne 15.10.2008 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí předloženou „Koncepci Městské 

policie Přerov na léta 2008-2010“ 
 

 

2115/52/7/2009 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova a stanovení dne, 
od kterého bude zvýšená odměna náležet 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům 
Rady města Přerova ve výši, uvedené v důvodové zprávě, v případě souběhu výkonu funkcí   
ve výši souhrnu schválených odměn pro jednotlivé funkce. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona             

o obcích pro poskytování zvýšené měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova a neuvolněným členům Rady města Přerova den 1. 2. 2009. 

 
 

2116/52/7/2009 Návrh zástupce statutárního města Přerova v Radě pro kontrolu 
hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace 

Rada města Přerova po projednání navrhuje Ing.  Naděždu Jačkovou jako zástupce statutárního města 
Přerova v Radě pro kontrolu hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace.  
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V Přerově dne 29. ledna 2009 

 

 

 

 

 

          Mgr. Josef Kulíšek                                                                          Mgr. Elena Grambličková 
náměstek primátora města Přerova                                                  náměstkyně primátora města Přerova 

 


