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USNESENÍ z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 15. 4. 2009 

 

2324/58/1/2009 Program 58. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 58. schůze Rady města Přerova konané dne 15. dubna 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze Rady města 

Přerova. 
 

2325/58/2/2009 Kontrola usnesení 2061/51/7/2009 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny,  
 
2.  schvaluje rozšíření rámcového programu oslav roku 2009 dle důvodové zprávy, 
 
3. schvaluje záměr na finanční spoluúčast ve výši 30.000,-- Kč na zajištění oslav 105. výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Újezdci u Přerova.  
 

2326/58/2/2009 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. 1. 2009 do 31. 3. 2009.  
 

 

2327/58/2/2009 Návrh na personální obsazení - osadní výbor Přerov Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit s účinností   
od 1.5.2009 předsedou osadního výboru v místní části Čekyně Ing. Bohumíra Střelce, jeho členy    
Ing. Jarmilu Hanákovou,Veroniku Gallovou, Valériu Švestkovou a Otto Kosíka. 
 

 

2328/58/2/2009 Informace z komisí pro místní části a osadní výbory  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní části Vinary, 
Předmostí, Dluhonice, Henčlov, Lýsky a osadního výboru pro místní část Žeravice. 
 

 

2329/58/3/2009 Memorandum - Společně pro rozvoj okolí železniční stanice Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
memoranda k spolupráci v letech 2009 - 2013, Společně pro rozvoj okolí žst. Přerov mezi statutárním 
městem Přerovem, Českými drahami, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, IČ: 70994226, 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město,           
IČ: 70994234 a DPOV a.s., Husova 635/1b, Přerov, IČ: 27786331. Memorandum bude uzavřeno        
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k společnému postupu na podporu rozvoje dopravní a podnikatelské infrastruktury při vzniku 
přestupního terminálu mezi autobusovým a vlakovým nádražím, doplněného občanskou vybaveností a 
při vzniku záchytného parkoviště a jeho napojení a na podporu realizace silnice I/55 Přerov - průtah 
centrem. 

 

2330/58/3/2009 Personální obsazení pracovní skupiny pro návrh plánu oprav místních 
komunikací 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává na vlastní žádost z funkce člena pracovní skupiny pro návrh plánu oprav místních 

komunikací pana Mgr. Radovana Rašťáka. 
 
2. jmenuje do funkce člena pracovní skupiny pro návrh plánu oprav místních komunikací pana 

Ing. arch. Vladimíra Petroše. 
 

2331/58/3/2009 Přestavba výměníkové stanice při ZŠ U Tenisu na gymnastickou halu 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje vypracováním projektové dokumentace   
na přestavbu výměníkové stanice při ZŠ U Tenisu na gymnastickou halu. 

 

2332/58/3/2009 Fasáda roku 2008 - výsledky soutěže 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky 6. ročníku soutěže Fasáda roku. 
 

2333/58/3/2009 Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků – 
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných          
k úplnému dokončení stavby  Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba 
skleníků. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti CLAUHAN s.r.o.,               
IČ 255 70 439 s nabídkovou cenou 10 437 453,- Kč (12 420 569,- Kč vč. DPH). Na druhém 
pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti AGROTHERM s.r.o., IČ 463 44 454                 
s nabídkovou cenou 11 414 345,- Kč (13 583 070,50 Kč vč. DPH).  

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

CLAUHAN s.r.o., IČ 255 70 439 s cenou 10 437 453,- Kč (12 420 569,- Kč vč. DPH). 
 

2334/58/3/2009 Infocentrum v Přerově - Předmostí – schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému dokončení stavby  Infocentra v Přerově – Předmostí. Nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, IČ 463 44 454 s nabídkovou 
cenou 5 749 846,51 Kč (6 842 317,34 Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena 
nabídka  společnosti Středomoravské stavby s.r.o. Přerov, IČ 496 89 053 s nabídkovou cenou 
5 615 254,77 Kč (6 682 153,17 Kč vč. DPH) a na třetím pořadí nabídka od společnosti          
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BP STAV s.r.o., Přerov, IČ 255 70 439 s nabídkovou cenou 6 138 228,- Kč (7 304 491,32 Kč 
vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 

Přerovská stavební a.s., Přerov, IČ 463 44 454 s nabídkovou cenou 5 749 846,51 Kč               
(6 842 317,34 Kč vč. DPH). 

 

2335/58/3/2009 Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově – 
vyloučení, zrušení veřejné zakázky, schválení nové veřejné zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 a §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné 

zakázce „Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově“ dodavatele BLUETECH  
s.r.o., se sídlem Žižkova 596, 395 01 Pacov, IČ: 490 62 557 z důvodu neprokázání 
požadovaného základního kvalifikačního předpokladu  dle §53  odst. (1) písm.c) až e) a g) a i) 
zákona a nedoložením prohlášení o vázáním obsahu své nabídky    po celou dobu zadávací 
lhůty dle § 68 odst. (2).  

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné zakázce 

„Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově“ dodavatele EKOPRAV s.r.o. se 
sídlem Podvinný mlýn 79/25, 190 00 Praha 9, IČ: 639 93 660 z důvodu neprokázání 
požadovaného základního kvalifikačního předpokladu  dle dle §53  odst. (1) písm.c) až e) a g) 
a i) zákona,  nedoložením prohlášení o vázáním obsahu své nabídky     po celou dobu zadávací 
lhůty dle § 68 odst. (2) a neprokázání technického kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona 
– nedoložením osvědčením vydané veřejným zadavatelem.  

 
3. ruší zadávací řízení na  dodávku kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově          

v souladu s ustanovením § 84 zákona odst. (3) písm. b) 
 
4. 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 § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu a v souladu s  § 12 zákona, kdy zde 
platí obecná výjimka z působnosti zákona dle ust. 18 odst. 3 zákona. 

 
5. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
 Obchodní společnost, dodavatel     IČ 
 1. EKOPRAV s.r.o. Praha     639 93 660 
 2. LFM - servis s r.o.     267 20 671 

3. Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o.   615 36 849 
 
6. 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 
 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 
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2336/58/4/2009 Rozpočtové opatření č. 5 - investiční akce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy. 

 

2337/58/4/2009 Rozpočtové opatření č. 5 

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

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

2338/58/4/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Věra Lakomá, taneční 
škola HIT 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 

10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Věra Lakomá - agentura HIT, Přerov, Seifertova 437/12, IČ 65144465, na úhradu 
nákladů spojených s účastí žáků taneční školy HIT  na Mistrovství ČR ve sportovním tanci, 
které se koná dne 2.5.2009 v Praze. 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

12,0 * - 10,0 2,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

15,0 * + 10,0 25,0 

 * počáteční stavy navazují na jiné předlohy 
 

2339/58/5/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkyni primátora Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové a 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Romaně Pospíšilové provést v souladu               
s vnitřním předpisem č. 5/2009 hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů následujících 
příspěvkových organizací: 
- paní Aleny Ogounové, ředitelky Školní jídelny Přerov, U tenisu 4, 
- paní Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, 
- paní Dany Trnkalové, ředitelky Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44, 
- paní Mgr. Marie Mifkové, ředitelky Základní školy Přerov, Trávník 27, 
- pana Mgr. Petra Vojáčka, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4. 
 

Kontrolní termín: 2. pololetí 2009 
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___________________________________________________________________________ 

2340/58/5/2009 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských 
škol zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2009/2010 v mateřských školách 
zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné 
třídy mateřských škol lze naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou: 
 
• Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí 3 třídy a 

na odloučeném pracovišti v Čekyni 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
• Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16  

3 třídy naplnit do počtu 28 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 3 třídy naplnit do počtu 26 dětí a na odloučeném 

pracovišti Jasínkova 4, lze 2 třídy naplnit do počtu 28 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí a 2 třídy lze naplnit 

do počtu 27 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 27 dětí, 
• Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze v Újezdci 1 třídu 

naplnit do počtu 27 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí             

ve třídě. 
 

 

2341/58/5/2009 Akademie Přerovského volejbalového klubu 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje podporu projektu „Akademie Přerovského volejbalového 
klubu“, bez finanční spoluúčasti statutárního města Přerova na realizaci tohoto projektu. 
 

 

2342/58/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
financování projektu „Školka pro všechny“ – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení    
č. 606/20/6/2009 bod 1 z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2009 a to 
tak, že:  
 
původní text: 
  
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
• 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, 

 
• 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“, 

 
• následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 
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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 koly - příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním 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 s  názvem 
„Školka pro všechny“. 
 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:   
 

• financování 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 11 546 379,43 Kč vč. DPH, 

 
• v případě, že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, 

Pod skalkou 11, IČ: 47858281, uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z  Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt s názvem „Školka pro 
všechny“, vrátí finanční prostředky ve výši dotace statutárnímu městu Přerov nejpozději        
do 30. 09. 2010. Předpokládaná výše dotace činí 9 814 422,51 Kč. 

 
• 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 + 11 546,5 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 statutárním městem Přerov 

34 093,0 + 11 546,5 45 639,5 
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2343/58/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 - 
projekt „Školka pro všechny“ – komplexní zajištění realizace veřejné 
zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje komplexní zajištění realizace veřejné zakázky „Modernizace MŠ Mateřídouška – 

projekt Školka pro všechny“, včetně zadávacího řízení pro výběr dodavatele této veřejné 
zakázky, příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod 
skalkou 11,   IČ: 47858281, pod podmínkou, že Zastupitelstvo města Přerova na 21. zasedání 
konaném dne 20. 4. 2009 schválí změnu usnesení č. 606/20/6/2009 bod 1 z  20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2009 (viz předloha ZM 21/9.1) 

 
2. bere na vědomí  
 
a. výzvu k  podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Modernizace MŠ Mateřídouška – 

projekt Školka pro všechny“, v souladu s ustanoveními § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušeným podlimitním řízením dle 
přílohy důvodové zprávy 

 
b. zájemce, které příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, 

Pod skalkou 11 vyzve k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Modernizace MŠ 
Mateřídouška – projekt Školka pro všechny“ 

 
- PSS Přerovská stavební a.s., IČ  27769585 
- Středomoravské stavby  s.r.o., IČ  49689053 
- INFIN GROUP STAV s.r.o., IČ 27773841 
- Jaroslav Zavadil, IČ 48824372 
- PROFISTAV PŘEROV a.s., IČ 25395653 
- IZOLTING MORAVIA s.r.o., IČ: 26867125 
 
c. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Modernizace 

MŠ Mateřídouška – projekt Školka pro všechny“, plnící i funkci komise pro otevírání obálek   
 
Členové komise:      Náhradníci komise: 
Mgr. Marie Sedláčková (zadavatel)   Alena Kostíková             (zadavatel) 
Ing. Jana Jurajdová (zadavatel)   Ing. Jitka Krabicová   (zadavatel) 
Ing. Zdeněk Dostál  (zadavatel)   Stanislav Jurečka  (zadavatel) 
Jiří Draška              (zadavatel)   Radek Pospíšilík  (zadavatel) 
Ing. arch. Jiří Vrbík  (projektant)              Ing. arch. František Lukáš (projektant) 
Ing. Petr Volek              (projektant)                          Ing. Jiří Draška     (projektant) 

 

2344/58/5/2009 Souhlas zřizovatele pro příspěvkové organizace ve věci přijetí 
peněžitých darů účelově neurčených  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  tím, že příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem mohou přijímat peněžité dary účelově neurčené v souladu s ustanovením § 27 odst. 
5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

 



 8 

___________________________________________________________________________ 

2345/58/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.13 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s paní I.K., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č.10  v domě č. p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská  č.o.36, s paní  A.S., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.14 v domě zvláštního určení - domě                    

s  pečovatelskou  službou č. p. 2190  v  Přerově,  U Strhance  č.o. 13, s paní V.R. 
 

2346/58/5/2009 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7 s paní M.T.  za 

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

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. 

S.a D.G. na dobu určitou ½ roku od podpisu nájemní smlouvy, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, Denisova 12 s paní M.P. na dobu 

neurčitou, 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kozlovská 29 s manž. P.a L.F. na 

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 

2347/58/5/2009 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k prvnímu uvolněnému bytu  
v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Fügnerova 1 - Mervartova 9   
s paní H.P. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

2348/58/5/2009 Doplnění odpisového plánu pro příspěvkové organizace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje doplnění odpisového plánu pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem : 
 
a) v odpisové skupině 2 s dobou odpisování 6 let o položky 
    - zdravotnické přístroje a zařízení, 
    - invalidní vozíky 
 
b) v odpisové skupině 3 s dobou odpisování 10 let o položku 
    - elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení 
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2349/58/5/2009 Úplatný převod movitého majetku příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Přerova, se sídlem U Žebračky 18a, Přerov, IČ 49558854 jako prodávajícím a statutárním 
městem Přerov jako kupujícím o převodu movitého majetku   uvedeného v důvodové zprávě 
za cenu v místě a čase obvyklou v celkové výši 77.690,- Kč. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2122 11 Odvody příspěvkových organizací 
(SSMP) 

5 625,8 + 77,7 5 703,5 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 7 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (opravy majetku aj.) 

8 306,5 + 77,7 8 384,2 

 
 

2350/58/6/2009 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 - nájem 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. 

 

2351/58/6/2009 Záměr M ěsta Přerova – převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 813 v  k.ú. Újezdec u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr 
statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z  majetku Města Přerova - p.č. 813 orná půda   
o výměře 139.631 m² v k.ú. Újezdec u Přerova a vyhlásit  výběrové řízení na převod tohoto pozemku 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

2352/58/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí               
v majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 
60/10 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 1360/36/6/2008, bod 1. z  36. schůze        
ze dne 25.6.2008, kterým neschválila záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 
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60/6 trvalý travní porost o výměře cca 670 m2 a části pozemku p.č. 60/10 orná půda  o výměře cca   
430 m2 oba v  k.ú. Popovice u Př. z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2353/58/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 28.4.2008  č. 292/14/3/2008 a to tak, že  
 
text 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3776-177/2007 označené jako díl "a"               
o výměře 93 m2  a jako p.č. 2155/23  o výměře 769 m2   z vlastnictví statutárního města Přerova              
do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání  
2803/1, IČ: 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
 
102 300,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako díl "a" 
(93 m2)  a  845.900,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2) za část p.č. 2155/1, označenou  geometrickým plánem 
jako p.č. 2155/23 (769 m2)   
 
se nahrazuje textem 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3946-167/2008  označené jako p.č. 2155/25   
o výměře 93 m2  a jako p.č. 2155/24  o výměře 769 m2   z vlastnictví statutárního města Přerova        
do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání  
2803/1, IČ: 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
102 300,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako 
pozemek  p.č. 2155/25 (93 m2)  a  845 900,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2) za část p.č. 2155/1, označenou  
geometrickým plánem jako pozemek p.č. 2155/24 (769 m2) dle znaleckého posudku. 

 

2354/58/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.779 zast.pl vše k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – budova objekt bydlení č.p. 691         
na pozemku p.č. 779, příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.779 zast.pl. o výměře 480 m2 
vše k.ú. Přerov spol. CLEVER INVEST s.r.o., IČ 27785602, se sídlem Palackého 3, Přerov za kupní 
cenu dle znaleckého posudku - cena v místě a čase obvyklá 1.200.000,-Kč. 

 

2355/58/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 589/20/3/2009 z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova  ze dne 2.2.2009  kdy text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/1 ost. 
plocha: 
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1. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/87 o výměře      
225 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů  L. a 
P.K. za kupní cenu ve výši   180 000,- Kč( tj. 800,- Kč/m2) 

 
2. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/88 o výměře         

47 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví P.P.za kupní cenu ve 
výši 37 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) 

 
3. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/89 o výměře     

164 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví  statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví HANAGRAIN   
J.T.J., s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Dvořákova 17, IČ  65142543, za kupní cenu ve výši         
131 200,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). 

 
se nahrazuje textem 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/1 ost. 
plocha: 
 
1. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/90 o výměře      

177 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů  L. a 
P.K. za kupní cenu ve výši   141 600,- Kč ( tj. 800,- Kč/m2) 

 
2. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/91 o výměře 47 

m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví P.P. za kupní cenu ve výši 
37 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) 

 
3. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/92 o výměře     

164 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví  statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví HANAGRAIN   
J.T.J., s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Dvořákova 17, IČ  65142543, za kupní cenu ve výši        
131 200,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). 
 

 
2356/58/6/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod  části pozemku p.č. 456/3 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova,          
z vlastnictví Olomouckého kraje, správu nemovitostí vykonává Správa silnic Olomouckého kraje , 
příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ. 60609460, do vlastnictví  statutárního  
města  Přerov. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací, kterou se budoucí dárce a budoucí 
obdarovaný  zavazuje  uzavřít darovací smlouvu nejpozději  do  jednoho roku od vydání  kolaudačního 
souhlasu na převod  části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova. Nabyvatel uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek  k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitosti. 

 

2357/58/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 627/19 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 
627/19 o výměře 109 m2 v k.ú. Předmostí za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 182 - 
provizorní přeložka místní komunikace I/55 - SSÚD-Žernov v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 
Přerov-Lipník. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56,                 
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IČ 65993390 (jako nájemcem) na dobu určitou 5 let. Roční nájem bude činit 2.725,- Kč,                     
t.j. 25,- Kč/m2/rok.  

 

2358/58/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 529/2, p.č. 627/50, p.č. 627/48, p.č. 
235/3, p.č. 627/51, p.č. 529/1, p.č. 528/18 vše v k.ú. Předmostí   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační 
sítě. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 529/2, p.č. 
627/50, p.č. 627/48, p.č. 235/3, p.č. 627/51, p.č. 529/1, p.č. 528/18 vše v k.ú. Předmostí  – jako 
povinným z věcného břemene, společností Telefónica 02 Czech republic a.s., se sídlem Praha 4,         
Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a 
dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56 – jako investorem. 
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickými plány č. 557-40500b/2006 a č. 557-40500a/2006 
vyhotovenými GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou                       
za jednorázovou úhradu ve výši 44.593,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

2359/58/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 168, p.č. ZE-PK 55, p.č. ZE-PK 
159, p.č. ZE-PK 184  všechny v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav nadzemního vedení VN. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 168, p.č. ZE-PK 55, p.č. ZE-PK 
159, p.č. ZE-PK 184 vše v k.ú. Popovice u Př. – jako povinným z věcného břemene, společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného 
břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ: 65993390 – jako 
investorem. 
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 107-40500/2006 vyhotoveným       
GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu       
ve výši 19.282,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

2360/58/6/2009 Změna usnesení č. 923/29/6/2008 H-2 přijatého Radou města Přerova 
na její 29. schůzi konané dne 5. března 2008 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 923/29/6/2008 H-2 přijaté 
Radou města Přerova na její 29. schůzi konané dne 5. března 2008, a to tak, 
 
že se původní text: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a Střední 
zemědělskou školou, Přerov I-Město, Osmek 47, IČ 63701171, jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene práva strpění chůze a jízdy přes část pozemku ve 
zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 6840, dle geometrického plánu č. 3559-78/2006 
označeného jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou do 90 pracovních dnů ode dne 
převodu vlastnického práva k části pozemku ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 
6840, dle geometrického plánu č. 3559-78/2006 označeného jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem. Budoucí 
oprávněný uhradí náklady spojené se správním poplatkem za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a Střední 
školou zemědělskou, Přerov I-Město, Osmek 47, IČ 63701171, jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene práva strpění chůze a jízdy přes část pozemku ve 
zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 6840, dle geometrického plánu č. 3940-62/2008 
označené jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou do 90 pracovních dnů ode dne 
převodu vlastnického práva k části pozemku ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 
6840, dle geometrického plánu č. 3940-62/2008 označené jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov       
z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova. 
Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem a bude 
navýšena o DPH dle daňové sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Budoucí 
oprávněný uhradí náklady spojené se správním poplatkem za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí." 

 

2361/58/6/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit novou 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512, včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině - 
soupisu nemovitého majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci. 

 

2362/58/6/2009 Poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci domu Velké 
Novosady č.p. 554 na pozemku p.č. 591 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu části 
svého usnesení č. 547/19/3/2008 kdy text : 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a níže uvedenými obdarovanými: 
 
1. K.D. o darování částky 607,-Kč 
2. K.M. o darování částky 607,-Kč. 
3. K.J. o darování částky 438,-Kč. 
4. K.M. o darování částky 438,-Kč. 
5. PhDr. N.I. o darování částky 1.244,-Kč.  
6. P.M. o darování částky 865,-Kč. 
7. R.H. o darování částky 1.193,-Kč. 
8. Š.O. o darování částky 865,-Kč. 
9. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov o darování 

částky 43.743,-Kč. 
 
Účelem daru je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč jako částečné zpětné 
úhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci domu (Velké Novosady 10,12,14) - objekt bydlení č.p. 
554 na pozemku p.č. 591, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov. 
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se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a níže uvedenými obdarovanými: 
 
1. R.M. o darování částky 1214,-Kč. 
2. K.J. o darování částky 438,-Kč. 
3. K.M. o darování částky 438,-Kč. 
4. PhDr. N.I. o darování částky 1.244,-Kč.  
5. P.M. o darování částky 865,-Kč. 
6. R.H. o darování částky 1.193,-Kč. 
7. Š.O. o darování částky 865,-Kč. 
8. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov o darování 

částky 43.743,-Kč. 
 
Účelem daru je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč jako částečné zpětné 
úhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci domu (Velké Novosady 10,12,14) - objekt bydlení     
č.p. 554 na pozemku p.č. 591, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov. 
 
ostatní části usnesení se nemění. 

 

2363/58/6/2009 Darování movitých věcí ve vlastnictví příspěvkové organizace Služby 
města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, 
statutárnímu městu Přerov a výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací Služby města Přerova,  

IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, jako dárcem a statutárním městem Přerov 
jako obdarovaným, jejímž předmětem bude movitý majetek uvedený v důvodové zprávě         
v pořizovací ceně 735 977,18 Kč. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č.1 ze dne 
22.12.2008, kterým půjčitel přenechá do bezúplatného užívání vypůjčiteli movité věci uvedené 
v důvodové zprávě. Podmínkou uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce je uzavření 
darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. V jiném se text smlouvy o výpůjčce nemění. 

 

2364/58/6/2009 Darování movitých věcí ve vlastnictví příspěvkové organizace Služby 
města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, 
statutárnímu městu Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou 
organizací Služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, jako dárcem a 
statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude movitý majetek uvedený          
v důvodové zprávě v pořizovací ceně 816.178,23 Kč. Darovací smlouva bude účinná dnem 1.7.2009. 
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2365/58/6/2009 Bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova – změna usnesení Rady 
města Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2306/56/8/2009, bod 2., kterým schválila bezúplatný převod movitého 

majetku, který se nachází v areálu Domova seniorů, Kabelíkova 14a,  Přerov I – Město, 
specifikovaný v příloze č. 2, do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I –Město, U Žebračky 18a, 750 02  Přerov, IČ: 49558854. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitého majetku, 

který se nachází v areálu Domova seniorů, Kabelíkova 14a, Přerov I – Město, specifikovaný     
v příloze č. 1, do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální   služby   města   Přerova,           
se  sídlem  Přerov I –Město, U  Žebračky 18a,   750 023  Přerov, IČ: 49558854. 

 

2366/58/7/2009 Studie areálu „Mamutov, Přerov-Předmostí“ – schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením §81 zákona č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů    

o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování studie areálu „Mamutov, Přerov-Předmostí". 
Nejvýhodnější nabídka byla předložena společností Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23,         
616 00 Brno, IČ:25764314, s nabídkovou cenou 761 600,- Kč vč. DPH, 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ:25764314, na zpracování studie areálu 
„Mamutov, Přerov-Předmostí" za nabídkovou cenu 761 600,- Kč vč. DPH. 

 

2367/58/7/2009 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru Sociálních služeb a 
zdravotnictví 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  PhDr. Věru Štěpánovou externím poradcem výběrové 
komise na pozici vedoucí odboru Sociálních služeb a zdravotnictví 

 

2368/58/7/2009 Návrh zástupce  statutárního města Přerova pro volbu členů 
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout             
na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zástupce města Přerova MUDr. Michala Chromce do představenstva společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I – Město, Šířava 781/21, IČ 47674521. 

 

2369/58/7/2009 Kronika města Přerova za rok 2007 

Rada města Přerova po projednání v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách 
obcí: 
 
1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2007, 
2. ukládá Kanceláři primátora zajistit očíslování kroniky a svázání do knihy.   

Kontrolní termín: květen 2009 
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2370/58/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova ve věci úprav dětského 
hřiště na ul. Petřivalského 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova ve věci 
návrhů na změny projektové dokumentace "Úprava dětského hřiště v lokalitě ul. Petřivalského             
v Přerově". 

 

2371/58/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova ve věci překlonění 
příměstské autobusové dopravy z nábřeží PFB na nábř. Dr. E. Beneše 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova ve věci 
překlonění příměstské autobusové dopravy z nábřeží PFB na nábřeží Dr. E. Beneše. 

 

2372/58/7/2009 Dopis k Přerovským listům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí dopis  ve věci publikace článků v Přerovských listech, 
 
2. pověřuje Redakční radu Přerovských listů, aby i nadále připravovala komplexně a se vší  

zodpovědností radniční periodikum Přerovské listy tak, aby jeho prostřednictvím získávali 
občané města všestranný zpravodajský a informační servis, zejména o činnosti orgánů města, 
rozvojových záměrech a realizacích, o kulturním, sportovním a společenském dění, o historii 
města apod. 

 

2373/58/7/2009 Možnost využití pódia na náměstí TGM – kulturní vystoupení, 
předvolební prezentace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje možnost využití pódia umístěného na náměstí T.G.Masaryka pro pořádání 

kulturních vystoupení a předvolební prezentaci  k volbám do Evropského parlamentu,   
 
2.  ukládá Technickým službám města Přerova, s.r.o. umožnit v době, kdy na pódiu neprobíhají 

jiné akce organizované městem nebo ve spolupráci s městem pronájem pódia pořádajícím 
subjektům za podmínek: doba trvání akce nepřesáhne 3 hodiny, bude provedena úhrada 
paušální částky ve výši 3.000,-- Kč, akce se uskuteční  v termínu od  15. dubna                      
do 6. června 2009. 

 

V Přerově dne 15.4.2009 

       
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch      Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova     náměstek primátora města Přerova 


