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USNESENÍ  z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 29.4.2009 

 

2376/60/1/2009 Program 60. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 29. dubna 2009 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

2377/60/2/2009 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 1. 2009 – 31. 3. 2009 

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. 1. 2009 – 31. 3. 2009 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. 1. 2009 – 31. 3. 2009 dle 
důvodové zprávy. 
 

 

2378/60/2/2009 Kontrola usnesení 2061/51/7/2009 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 20.000,-- Kč na V. ročník 

přerovského festivalu dračích lodí Přerov 2009,  který se uskuteční ve dnech 13. - 14.6.2009    
v prostoru vodní plochy Laguna,  

 
2.  schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 41.000,-- Kč na organizační 

a technické zabezpečení 10. ročníku akce MOSTY 2009, které se uskuteční ve dnech 5. - 6. 
června  2009, 

 
3. schvaluje finanční spoluúčast ve výši 30.000,-- Kč na zajištění oslav 105. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Újezdci u Přerova,  
 
4. schvaluje  následují rozpočtová opatření: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 2131 7 Příjmy z pronájmu pozemků 
(SMP - oslavy) 

0,0 + 91,0 91,0 
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Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 6 880,0 + 91,0 6 971,0 
 
5.  bere na vědomí informace o přípravě Svatovavřineckých hodů 2009 a Slavností léta 2009. 
 

 

2379/60/3/2009 Rekonstrukce ZTI ZŠ J.A.Komenského, Hranická 14, Předmostí – 
schválení zadávacího řízení 

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

k úplnému předání stavby rekonstrukce zdravotechnické instalace ZŠ J.A.Komenského, 
Hranická 14, Předmostí, 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. FAMOS Přerovská vodoinstalační s.r.o.  268 61 283 
2. TZB spol s r.o. Přerov    603 221 52 
3. PSS Přerovská stavební  a.s..   277 69 585 
4. Ptáček - pozemní stavby s.r.o. Kojetín  258 96 873 
5. TUZAMO spol. s .r.o. Přerov   253 85 399 
6. Jiří Palčík, Přerov    659 13 124 
7. BP Stav  spol. s .r.o. Přerov   253 86 972 
 
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  
Michal  Pospíšil projektant   Petr Pospíšil   projektant 
Mgr. Vladimír Peška provozovatel   Mgr.Ivana Fikarová  provozovatel 
Mgr.Šárka Krákorová-Pajůrková zadavatel Mgr. Elena Grambličková zadavatel 
Ing. Tomáš Dostál zadavatel   Ing. Jiří Draška   zadavatel 
Ing. Dan Hos  zadavatel   Ing. Otakar Smejkal  zadavatel 

 

2380/60/3/2009 Regenerace panelového sídliště Předmostí - VI.etapa - schválení 
zadávacího řízení 

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

k úplnému předání stavby v rámci Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí –VI.etapa 
- parkovací místa  Pod Skalkou a cyklostezka a chodník lokalita Hranická - horní část,             
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: 
  
 
 



 3 

       Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1. PSVS Olomouc a.s.   752 73 910 
2. INSTA CZ s.r.o. Olomouc  253 74 311 
3. SISKO spol. s r.o. Přerov  471 55 558 
4. STRABAG a.s. Olomouc  608 38 744 
5. EUROVIA CZ a.s. Zlín   542 74 924 
 
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. Svatava Vrťová projektant Ing. Jan Široký   projektant 
Ing. Michal Majer projektant Ing. arch. František Lukáš projektant 
Ing. Jiří Draška  zadavatel Mgr.Krákorová-Pajůrková zadavatel 
Ing. Martin Kolařík zadavatel Ing. Tomáš Dostál  člen komise místní části 
Václav Zatloukal zadavatel Radek Pospíšilík  zadavatel 
 

 

2381/60/3/2009 Dopravní stavby - schválení dodatku č. 3 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společností EUROVIA CZ, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 1131 
Praha 1, IČ 452 74 924  na úpravu ceny předmětu plnění realizace dopravních staveb, kdy původní 
cena plnění ve výši 89 784 758,- Kč (106 843 862,- Kč vč. DPH) je snížena o 2 646 518,- Kč              
(3 149 356,- Kč vč. DPH) jako kompenzace za profinancované a realizované práce v roce 2008 
související s poskytnutými dotačními tituly. 

 

2382/60/4/2009 Rozpočtové opatření č. 6 

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

 

2383/60/5/2009 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách  
a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a 
středisku volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro 
školní rok 2009/2010  

Rada města Přerova po projednání: 
  
1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 
 
2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 
 
3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, dle přílohy důvodové 
zprávy, 

 
vše s účinností od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010. 
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2384/60/5/2009 Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace  

Jmenování na pracovní místo ředitele Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí usnesení komise ve věci výběrového řízení na obsazení  pracovního místa 

ředitele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, včetně výsledného pořadí 
uchazečů, dle zápisu o průběhu výběrového řízení ze dne 22. 04. 2009 

 
2. jmenuje na základě vyhlášeného výběrového řízení s účinností od 01. 07. 2009 pana Bc. Pavla 

Cimbálníka  na pracovní místo ředitele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 
 
3. ukládá vedoucí personálního oddělení kanceláře tajemníka, paní Jarmile Jemelíkové, předložit 

Radě města Přerova podklady ke stanovení platu řediteli Městské knihovny v Přerově. 
            
           Termín:  červen 2009 
 

 

2385/60/5/2009 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 - místo poskytovaného 
předškolního vzdělávání a školských služeb Přerov, Sokolská 26 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pro školní rok 2009/2010 v Mateřské škole Přerov, Máchova 14 zřízené statutárním 

městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Třídu mateřské školy                
na odloučeném pracovišti Sokolská 26 lze naplnit do počtu 25 dětí 

 
2. schvaluje použití provozního příspěvku Mateřské školy Přerov, Máchova 14 na pořízení 

učebních pomůcek dle důvodové zprávy. 
 

 

2386/60/5/2009 Pověření ředitele školy ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité 
akce 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Boženy Němcové 16, 
zastoupenou ředitelkou Mgr. Ilonou Bočinskou, komplexním zajištěním realizace akce - oprava 
sociálního zařízení,  rozvodů vody a kanalizace v budově „staré“ základní školy v souladu s vnitřním 
předpisem č. 18/07 vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a tvorby registru akcí. 

 

2387/60/5/2009 Majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem ve vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb., 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem ve smyslu § 27 

odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,         
ve znění pozdějších předpisů, nabývají s účinností od 30. 4. 2009 na základě rozhodnutí 
zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný 
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dlouhodobý majetek (včetně drobného dlouhodobého majetku evidovaného                            
na podrozvahových účtech organizací) pořízený v běžném roce, a to: 

 
a. na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí 

schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu       
a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené zřizovatelem v průběhu roku nebo 
na základě finančního vypořádání. 

 
b. na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona            

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku 
minulého. 

 
c. na základě dalších usnesení nebo rozhodnutí zřizovatele k finančnímu (i fondovému) 

hospodaření příspěvkové organizace. 
 
2. schvaluje, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem ve smyslu § 27 

odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,         
ve znění pozdějších předpisů, nabývají s účinností od 30. 4. 2009 na základě rozhodnutí 
zřizovatele do svého vlastnictví dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, pořízený na 
základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákon č. 250/2000 
Sb.), případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu v běžném roce 
schválených zřizovatelem. 

 
3. pověřuje schvalováním rozpisu použití investičního fondu, případně investiční dotace 

investičního fondu, neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerovem vedoucí odboru finančního a školským příspěvkovým organizacím a městské 
knihovně zřízené statutárním městem Přerovem vedoucí odboru školství, mládeže                     
a tělovýchovy. 

 

4. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 
zpracovat aktuální seznamy movitého majetku (včetně drobného dlouhodobého majetku           
s cenou pořízení od 0,- Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok), se kterým příspěvkové 
organizace k datu 29. 4. 2009 hospodaří, včetně uvedení jejich ceny pořízení, za účelem 
bezúplatného převodu tohoto movitého majetku z vlastnictví statutárního města Přerova         
do vlastnictví příspěvkové organizace.   

    Termín: 20.05.2009 

 

2388/60/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě č. p.517 v Přerově, Osmek  č. o.7,       

s manželi J.a Z.K., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 v domě č. p.10 v Přerově, Horní náměstí         

č. o.10,  s  paní P.S., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.16 v domě č.p.4 v Přerově II-Předmostí, 

Teličkova  č. o.4,  s  paní P.S. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 3 v 
domě č.p. 10 v Přerově, Horní nám. 10. 
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2389/60/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 740  v  Přerově,  Husova č. o.7,  

s  manželi M.a P.L., 
 
2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 3  v domě č. p. 2536  v Přerově, Jižní čtvrť II, 

č. o.7,  s panem V.J. 
 

 

2390/60/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 69 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s panem J.K. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu.  

 

2391/60/5/2009 1. Návrh pořadníků zájemců na poskytnutí bytů v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově.  

2. Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům v domech zvláštního     
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje pořadníky zájemců na poskytnutí bytů v domech zvláštního určení - domech             

s pečovatelskou službou v Přerově (dále jen DPS) na adrese: 
- U Strhance 13 - Na Hrázi 32 
-  Jižní čtvrť I/25 
-  U Žebračky 18 
-  Trávník 1 
-  Tyršova 68 
 
2.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v DPS v Přerově, ul. U Strhance č.o. 13        

s paní A.D. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek 
 
3.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v DPS v Přerově, ul. U Strhance č.o. 13          

s paní D.K. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek 
 
4.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově-Předmostí, ul. Tyršova č.o. 68       

s manž. F.a E.Z. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek 
 
5.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29  v Přerově , ul. Trávník č.o. 1 s paní M.S. 

Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek 
 
6.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, ul. Trávník č.o. 1 s paní E.N. 

Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 
 

2392/60/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2406/2, p.č. 



 7 

2433/9, p.č. 5198/62, p.č. 5198/63, p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č.  
5198/66  v  k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém  usnesení č. 1743/45/6/2008 z  45. schůze konané dne 
15.10.2008, kterým schválila záměr statutárního města  Přerova, úplatný převod  pozemku  p.č. 2406/2 
ostatní plocha o výměře 78 m2, p.č. 2433/9 ostatní plocha o výměře 185 m2 , p.č. 5198/62 ostatní 
plocha o výměře 270 m2, p.č. 5198/63 ostatní plocha o výměře 295 m2 , p.č. 5198/64 ostatní plocha     
o výměře  383 m2 p.č. 5198/65 ostatní plocha o výměře 93 m2, p.č. 5198/66 ostatní plocha   o výměře 
239 m2 vše v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví ( E.G. a M.S.) do vlastnictví  statutárního města Přerova 
za 25% ceny stanovené znaleckým posudkem. 

 

2393/60/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4394/82, p.č. 4394/85 a p.č. 
4394/86 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemků p.č. 
4394/82 zastavěná plocha o výměře  6 m2,   p.č. 4394/85 zastavěná plocha o výměře 4.300 m2 a p.č. 
4394/86 ostatní plocha o výměře 1.276 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

2394/60/6/2009 Záměr statutárního města Přerova -výpůjčka/ převod  nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - „Přeložka silnice II/34 - 
obchvat Přerov IV-Kozlovice“ v k.ú. Přerov a k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí – částí pozemků 

p.č.2578/1 ostatní pl. o výměře cca 8 m2, p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 96 m2, 
p.č. 5023 ostatní plocha  o výměře cca 633 m2 vše k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 458/1 
ostatní pl. o výměře cca 4 m2, p.č. 458/2  ostatní pl. o výměře cca 9 m2, p.č. 684/1 ostatní pl.    
o výměře cca 39 m2, p.č. 694/1 orná půda o výměře 124 m2, p.č. 801 orná půda o výměře cca   
99 m2, p.č. 802 ostatní pl. o výměře cca 2 m2, p.č. 947/5 ostatní pl.  o výměře cca 2 m2 , p.č. 
947/9 ostatní pl.  o výměře cca 157 m2 a p.č. 947/11 ostatní pl. o výměře cca 74 m2 vše k.ú. 
Kozlovice u Přerova. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 2578/1 ostatní plocha o výměře cca 21 m2, 
p.č. 2578/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 2578/4 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, 
p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 161 m2, p.č. 5023 ostatní plocha o výměře cca 
2.301 m2, p.č. 7152/1 ostatní plocha o výměře cca 536 m2, p.č. 7152/2 ostatní plocha o výměře 
cca 1.379 m2, p.č. 7152/3 ostatní plocha o výměře 195 m2 a části pozemku ve zjednodušené 
evidenci-původ grafický příděl p.č. 5253  o výměře cca 67 m2 vše k.ú. Přerov a částí pozemků 
p.č. 208/2 ostatní plocha o výměře cca 230 m2, p.č. 213 ostatní pl.  o výměře cca 246 m2, p.č. 
458/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, p.č. 458/2 ostatní plocha o výměře cca 59 m2, p.č. 
626 orná půda o výměře cca 107 m2, p.č. 627 trvalý travní porost o výměře cca 24 m2, p.č. 
684/1 ostatní plocha o výměře cca 3.191 m2, p.č. 684/23 ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 
684/24 ostatní plocha o výměře 5m2, p.č. 694/1 orná půda o výměře cca 198 m2, p.č. 712 orná 
půda o výměře cca 124 m2, p.č. 775 orná půda  o výměře cca 195 m2, p.č. 784 orná půda          
o výměře cca 434 m2, p.č. 801 orná půda  o výměře cca 276 m2, p.č. 802 ostatní plocha           
o výměře cca 23 m2, p.č. 820/1 orná půda o výměře cca 295 m2, p.č. 947/1 ostatní plocha        
o výměře 178 m2, p.č. 947/2 ostatní plocha o výměře 401 m2, p.č. 947/3 ostatní plocha            
o výměře 110 m2, p.č. 947/4  ostatní plocha o výměře 108 m2, p.č. 947/5 ostatní plocha           
o výměře cca 24 m2, p.č. 947/9 ostatní plocha o výměře cca 7 m2, p.č. 947/10 ostatní plocha     
o výměře 177 m2, p.č. 947/11 ostatní plocha o výměře cca 276 m2 a p.č. 947/12 ostatní plocha 
o výměře cca 472 m2 vše k.ú. Kozlovice u Přerova. 
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2395/60/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - domu č.p. 124 a pozemků p.č. 184, p.č. 
185 a p.č. 186 vše v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – převod domu č.p. 124 příslušného k části obce Přerov XIII. – Penčice     
na pozemku p.č. 184, pozemků p.č. 184 zast.pl. o výměře 351 m2, p.č. 185 zahrada o výměře 479 m2    
a p.č. 186 orná půda o výměře 466 m2 vše v k.ú. Penčice. 

 

2396/60/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1ost. plocha         
v k.ú.  Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1ost. plocha v k.ú.  Přerov          
o výměře cca 60 m2. 

 

2397/60/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na 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. 64 o výměře 20,8 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a paní B.A., IČ: doposud nepřiděleno,  jako nájemcem.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 20 
800,- Kč/rok (t.j. 1 000,- Kč/m2/rok).  Účelem nájmu je využívání prostor k provozování 
kosmetického a vizážistického poradenství. 

 

2398/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 284/293, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v objektu bytový dům č.p. 284/293, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 5, Kratochvílova 29)  ze dne 30.3.1999 ve znění dodatků,  
uzavřené mezi Městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem  a společností Alysum, s.r.o., se sídlem Přerov, Kainarova 284, IČ: 25526952, jako 
nájemcem. 
Dodatek se týká změny výše nájemného. Po dobu l roku od uzavření dodatku č. 12 se původní 
nájemné 245.383,-Kč/rok (t.j. 840,- Kč/ m2/rok u hlavních místností  a  357,- Kč/ m2/rok u vedlejších 
místností) mění na nové nájemné 172 219,- Kč/rok (t.j. 590,- Kč/ m2/rok u hlavních místností  a  250,- 
Kč/ m2/rok u vedlejších místností).  

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

2399/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v budově č.p.93, příslušné k části obce Přerov 
II-P ředmostí, postavené na pozemku p.č.St.104 a budově č.p.204, 
příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, postavené na pozemku 
p.č.St.195, vše v k.ú. Předmostí  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu o skončení nájemní smlouvy na nájem části 
nebytových prostor o výměře 36,96 m2 v budově č.p.93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 
postavené na pozemku p.č.St.104 a budově č.p.204, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 
postavené na pozemku p.č.St.195, vše v k.ú. Předmostí, uzavřené dne 27.9.2006 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a M.D. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena 
dohodou ke dni 31.5.2009. Nebude-li dohoda ke dni 31.5.2009 uzavřena, statutární město Přerov 
odstoupí od nájemní smlouvy. 

 

2400/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 889 a p.č. 895, p.č. 896, p.č. 890  v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1.  schvaluje změnu usnesení č. 1558/38/8/2008 z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 

20.8.2008 tak,  že  slova " uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu  na pozemek p.č.889 
zast. plocha a  nádvoří o výměře 647 m2 a pozemku p.č. 895 zast. plocha a nádvoří  o výměře 
639 m2  v k.ú.  Henčlov, vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 16.11.2005  mezi 
Statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem Troubeckou hospodářskou a.s., Troubky, 
Roketská 786/21 jako nájemcem. Nájemní vztah bude ukončen  ke dni  vzniku nového 
nájemního vztahu" se vypouští. 

 
2.  schvaluje změnu usnesení č. 1682/43/6/2008 z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 

24.9.2008 tak, že slova "uzavření dodatku č. I  ke  smlouvě o nájmu  ze dne 16.11.2005 
uzavřené  mezi statutárním městem Přerovem,  jako pronajímatelem a  Troubeckou 
hospodářskou a.s., Troubky, Roketská 786/21, jako nájemcem. Dodatkem se mění  výměra 
pronajímaných pozemků  p.č. 896 ostatní plocha  o výměře 7883 m2  se mění  na část 
pozemku p.č. 896 o výměře  4480 m2 a pozemku  p.č. 890 ostatní  plocha  o výměře 1565 m2 
se mění na část pozemku p.č. 890 o výměře  358  m2  v k.ú.  Henčlov" se vypouští. 

 
3.  schvaluje uzavření dodatku  č. 1.  ke smlouvě o nájmu  ze   dne 16.11.2005 uzavřené   mezi 

statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem  a Troubeckou  hospodářskou a.s., 
Troubky, Roketská  786/21,  IČ: 25357972,  jako nájemcem. Dodatkem č. 1. se z předmětu 
nájmu  vypouští pozemky p.č. 889  zast. plocha a  nádvoří o výměře 647 m2 , p.č. 895 zast. 
plocha a  nádvoří  o výměře  639   m2  a   mění se výměra   pronajímaných  pozemků p.č. 896 
ostatní plocha o výměře 7883 m2   na novou výměru  4480 m2 a  pozemku p.č. 890 ostatní 
plocha o výměře  1565 m2  na novou výměru  358 m2  v k.ú. Henčlov.  

 
4.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako 

pronajímatelem a manžely J. a A.Ch. jako nájemcem,  na pozemky  p.č. 889 zast. plocha  a  
nádvoří o výměře 647 m2,  p.č. 895 zast. plocha  a  nádvoří  o výměře  639   m2, části p.č.  896 
ostatní plocha  o  výměře  3403 m2 a části  pozemku p.č. 890 ostatní  plocha  o výměře 1207 
m2 v k.ú. Henčlov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční úhradu 147.400,-
Kč. ( tj.  25,- Kč/m2/rok ). 

 

2401/60/6/2009 Ukončení nájmu nebytových prostor - garáž umístěná na pozemku p.č. 
907/10 v k.ú. Přerov, ulice Škodova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2007 
mezi právním předchůdcem statutárního města Přerov jako pronajímatele společností Teplo Přerov, 
a.s. (sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ: 750 11, IČ: 25391453) jako 
pronajímatelem a panem G.B. jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání 
nebytového prostoru umístěného v budově bez č.p./č.e. - garáž, postavené na pozemku p.č. 907/10 v 
k.ú. Přerov nájemci za účelem jeho užívání jako garáže, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. února 2008 a 
dodatku č. 2 ze dne 18. 2. 2008. 
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Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. května 2009. Nedojde-li                
k ukončení nájemní smlouvy k 31. května 2009 dohodou, statutární město Přerov od této smlouvy 
odstoupí. 

 

2402/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 270, p.č. 284,  p.č. 285, p.č. 415, p.č. 449, p.č. 486, p.č. 
490,  p.č. 511, p.č. 523, p.č. 524, p.č. 525, p.č. 526, p.č. 539, p.č. 522, p.č. 
529, p.č. 532, části p.č. 531, části p.č. 493 vše v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 270 
orná půda o výměře 381 m2, p.č. 284 orná půda o výměře 988 m2,  p.č. 285 orná půda o výměře 1519 
m2, p.č. 415 trv.travní porost o výměře 7461 m2, p.č. 449 trv.travní porost o výměře 68475 m2, p.č. 
486 orná půda o výměře 1288 m2, p.č. 490 orná půda o výměře 355 m2, p.č. 511 orná půda o výměře 
2332 m2, p.č. 523  orná půda o výměře 3160 m2, p.č. 524 orná půda o  výměře 1686 m2, p.č. 525 orná 
půda o výměře 845 m2, p.č. 526 orná půda o výměře 536 m2, p.č. 539 trv.travní porost o výměře     
3211 m2, p.č. 522 chmelnice o výměře 85 m2, p.č. 529 ost.pl. o výměře 1243 m2, p.č. 532 orná půda     
o výměře 793 m2, část p.č. 531 ost.pl. o výměře 1000 m2, část p.č. 493 ost.pl. o výměře 1200 m2 vše     
v k.ú. Penčice mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a  Zemědělským družstvem 
Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ: 00149225 (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájem činí 11.712,- Kč (t.j. 0,1213 
Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy           
k 1.10. běžného roku. 

 

2403/60/6/2009 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 1981/36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
1981/36 ost.pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)    
a  paní K.D. (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je zřízení a provozování předzahrádky s občerstvením. Roční nájem činí 2.000,- Kč (t.j. 
200,- Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2009. 

 

2404/60/6/2009 Úhrada za užívání nemovitých věcí statutárním městem Přerov - 
pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uhrazení částky 40.110,- Kč s příslušenstvím ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42, 
IČ:69797111, jako náhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 
1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 oba v k.ú.Penčičky za období od 1.1.2007                      
do 31.12.2008.  

 

2405/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerova - části střechy na 
budově č.p. 929 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 
uzavřené dne 25.3.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 uzavřené mezi společností PRIOR, 
obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344 (jako pronajímatelem)         
a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) na nájem části střechy budovy č.p. 929 příslušné k části 
obce Přerov I.-Město za účelem umístění kamerového monitorovacího systému. Nájemní poměr bude 
ukončen ke dni 30.4.2009.  
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2406/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
objektu k bydlení  č.p. 1, příslušnému  k části obce Přerov I - Město,  
na pozemku  p.č.  254  a  pozemků  p.č. 254 a  p.č. 255/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na část objektu k bydlení  č.p. 1, 

příslušnému k části obce Přerov I - Město,   na   pozemku  p.č. 254  (zámek)  a pozemků  p.č. 
254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.306 m2  a  p.č. 255/1 zahrada o výměře 909 m2   v k.ú. 
Přerov   ze dne 29.12.2000 ve znění dodatků č.1 ze dne 1.11.2001, č.2 ze dne 3.1.2002 a  č.3 
ze dne 3.1.2005,  uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem               
a příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov, Horní nám. 7, 
IČ: 097969,  jako nájemcem. 
Dodatkem č. 4 s účinností od 1.7.2009 se snižuje výměra pronajatých prostor o 149,5 m2 
(prostory  "bývalé stolárny"). Původní výše nájemného 1 500 000,- Kč/rok se sníží o částku   
86 486,- Kč/rok (t.j. 578,50 Kč/m2/rok). Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

2. 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) - garáží ve dvorním traktu o celkové výměře 77 m2. 

 

2407/60/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –    
objektu občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušnému k části obce 
Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a 
části objektu občanské vybavenosti č.p. 3161,  příslušnému k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4808/2,  o výměře 
267,55 m2 ,  části pozemku p.č. 4811 o výměře 116,20 m2   a  části objektu občanské vybavenosti č.p. 
3161,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1,  o výměře  59 m2 ,  vše       
v k.ú. Přerov (Bezručova ul.)   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a panem 
Jiřím Suchánkem,  místem podnikání Přerov I – Město,  Kozlovská 179/21, IČ: 43544053, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné 
činí 86 000,- Kč/rok. Účelem nájmu je  provozování  restaurace. 

 

2408/60/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku ZE-PK 159 v k.ú. Popovice u Př.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství a v právu 
vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerov, vlastníkem pozemku p.č. ZE-PK 159 v k.ú. Popovice u Př.  – jako povinným z věcného 
břemene, společností SMP Net s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3,               
IČ: 27768961 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, 
na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč, 
navýšená o příslušnou sazbu DPH. 
 

 



 12 

2409/60/6/2009 Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia Jana Blahoslava v 
Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia  Jana 

Blahoslava v Přerově – I. etapa 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce  

„Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově I. etapa" a to     
u uchazeče, jehož nabídka bude komisí vyhodnocená jako nejlepší, 

 
3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na provedení investiční akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace v budově Gymnázia   Jana Blahoslava v Přerově – I. etapa", těmto firmám: 
     
 -    SKEL ELEKTRO s.r.o., Jateční 16, Přerov   
 -    ELEKTRO REMO s.r.o., Malá Tratidla 12, Přerov 
 -    MERCON Přerov s.r.o., 9. května 2839/90, Přerov 
 -    BJM Přerov s.r.o., Na Odpoledni 363/10, Přerov 
 -    ERMONTA s.r.o., Válek Jaroslav, Břest u Přerova  
 
4. schvaluje  komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
       předseda komise:   Mgr. Elena Grambličková  
       členové:    Čestmír Hlavinka 
      Jiří Raba 
      Ing. Vladimír Čajka    
      Milan Rytíř 

 

2410/60/7/2009 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova včetně  podání žádosti o spolufinancování   
ze strukturálních fondů EU 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 

zakázky „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy Magistrátu města 
Přerova včetně podání žádosti o spolufinancování ze strukturálních fondů EU“. Nejvýhodnější 
nabídka byla předložena nabídka uchazeče Centire Czech s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 
4, IČ 264 97 182 s nabídkovou cenou 1 930 001,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena vč. 
DPH činí částku 2 296 701,- Kč. 

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

Czech s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ 264 97 182 s nabídkovou cenou 1 930 001,- Kč 
bez DPH. Celková nabídková cena vč. DPH činí částku 2 296 701,- Kč. 

 
 

2411/60/7/2009 Odpověď statutárního města Přerova na žádost Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ze dne 17.3.2009 o poskytnutí informací ve věci 
smluvních vztahů statutárního města Přerova se společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí odpověď statutárního města Přerova na žádost Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže ze dne 26.3.2009 o poskytnutí informace ve věci uzavřených nájemních 
smluv mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02. 

 
2. ukládá odboru majetku města, jeho správy a provozu a odboru životního prostředí vypracovat 

podklady k přípravě zadání a realizaci veřejné zakázky na vykonávání činností, které ve 
prospěch statutárního města Přerova vykonává na základě smlouvy o vykonávání sjednaných 
činností ze dne 30.6.2008, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2008, společnost Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 
750 02, a to tak, aby v období od 1.1.2010 byly tyto činnosti vykonávány na základě smlouvy, 
kterou statutární město Přerov uzavře s uchazečem (uchazeči) vybraným (vybranými) dle 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

2412/60/7/2009 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova v II. pololetí 2009, 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města v II. pololetí 2009. 

 

2413/60/7/2009 Zahraniční pracovní cesty 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zahraniční pracovní cestu náměstkyni Mgr. Eleně Grambličkové do rumunského 

Banátu, která se uskuteční ve dnech 15.5. - 22.5.2009. Jedná se aktivitu zaměřenou na 
spolupráci s českými krajany v rozšířené Evropské unii.  

 
2.  schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve  složení Ing. Jiří 

Bakalík, Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Hana Mikulová s řidičem, která se  uskuteční ve dnech 19. - 
21. června 2009  při příležitosti tradičních "Dnů Ozimku". 

 

2414/60/7/2009 Náměty a připomínky z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova  projednala podněty vznesené na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

2415/60/7/2009 Návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací a 
zaměstnanci, pověřenému řízením Městské knihovny Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových 
organizací a zaměstnanci, pověřenému řízením Městské knihovny Přerov s účinností od 1. 4. 2009       
v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 

 

V Přerově dne 30. dubna 2009 
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          Mgr. Josef Kulíšek                                                                                          Čestmír Hlavinka 
náměstek primátora města Přerova                                                                     člen Rady města Přerova 


