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USNESENÍ  z 61. schůze Rady města Přerova konané dne 13.5.2009 

 

2416/61/1/2009 Program 61. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 61. schůze Rady města Přerova konané dne 13. května 2009 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 61. schůze Rady 

města Přerova 
 

 

2417/61/2/2009 Řád městského parku Michalov - kontrola usnesení RM 
č.2323/57/3/2009 z 9.4.2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM 
č.2323/57/3/2009 z 9.4.2009. 
 

 

2418/61/3/2009 Úprava stávajícího dopravního připojení hotelů na ulici Dvořákova      
v Přerově 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje MMPr vypracováním projektové 
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na úpravu stávajícího dopravního připojení                 
na pozemcích p.č. 5023 a 5024 v k.ú. Přerov, na ulici Dvořákova v Přerově, v rozsahu Technické 
pomoci vypracované v květnu 2007 firmou Printes atelier s.r.o., bez navrženého parkoviště osobních 
automobilů (12 kolmých stání). 
 

 

2419/61/3/2009 Koncept zveřejnění záměru schváleném usnesením 623/21/4/2009 
(záměr na prodej pozemku p.č. 813 v k.ú. Újezdec u Přerova pro účely 
výstavby rodinných domů) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje koncept zveřejnění záměru schváleném usnesením 
623/21/4/2009 (záměr na prodej pozemku p.č. 813 v k.ú. Újezdec u Přerova pro účely výstavby 
rodinných domů)  ve variantě 1 dle důvodové zprávy. 
 

 

2420/61/3/2009 Kontrola usnesení č. 1962/49/3/2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky interaktivní ankety k Přerovským listům. 
  

 

2421/61/3/2009 Dopravní stavby – fréza – schválení jednacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci dalších stavebních prací, které byly                  

v původních zadávacích podmínkách, evidenční číslo veřejné zakázky 60015722,  vymezeny 
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opčním právem v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,          
o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením bez uveřejnění. 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele EUROVIA CZ, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 

1131 Praha 1, IČ 452 74. 
 
4. ustanovuje dle § 59, 71 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace a  komisi 

pro otevírání obálek. Zároveň je tato komise pověřena jednáním s dodavatelem v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění. Složení komise:  

 
 Mgr. Josef Kulíšek 
 Ing. Václav Kolář 
 Ing. Dan Hos 
 Ing. arch. Vladimír Petroš 
 p. Václav Zatloukal 
 

 

2422/61/3/2009 SMLOUVA o společném postupu zadavatelů – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů 
uzavřenou mezi Správou silnic Olomouckého kraje, se sídlem  Lipenská 120, 772 11 Olomouc             
a Statutárním městem Přerovem na společný výkon zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na stavbě: Oprava silnice č. II/434  Přerov – Kozlovice – investor SSOK 
Kanalizace Kozlovice, SO 03 Výtlak – Část výtlaku v silnici  - investor Statutární  město Přerov.     
    

 

2423/61/3/2009 Podnikatelský plán letiště Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Podnikatelský plán letiště Přerov. 
 

 

2424/61/4/2009 Rozpočtové opatření č. 7 

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

 

2425/61/5/2009 M.M. - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace M.M. na vybudování dětského centra v prostoru stávajícího betonového hřiště 
stadionu Sportovního klubu Přerov na Alšově ulici v roce 2009. 

 

2426/61/5/2009 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace 
v rámci Grantového programu pro rok 2009: 
a) ve výši nad 40 000,- Kč na jednu žádost, 
b) na organizaci akce. 
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2427/61/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/14 s panem J.B. za 

obvyklých podmínek 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1946 s paní N.Č. 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. 
 

 

2428/61/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 6  v domě č. p. 2353  v Přerově, Jižní čtvrť II, 

č. o.6,  s paní J.D., 
 

2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 12 v domě č. p. 51  v Přerově II-Předmostí, 
Pod skalkou č. o. 22, s panem R.M., 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.10 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 36, s panem Z.B.,  
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská č.o. 9, s panem L.H.,  
 
5. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p.1512  v  Přerově,  Kozlovská  

č. o. 31, s manželi S.a M.K., 
 

6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č.6 v domě č. p.119  v  Přerově,  Kratochvílova  
č.o. 14, s paní M.A. 
 

 

2429/61/5/2009 Oznámení o prodeji majetku s pořizovací cenou vyšší než 50.000,- Kč 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodej automobilu Škoda Felicie-Kombi LXi  
(SPZ PRM 08-53) z majetku Domovní správy města Přerova. 
 

 

2430/61/5/2009 Změna sídla příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu sídla příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova, U Žebračky 18a, Přerov do objektu Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 750 02 
Přerov.  
 

 

2431/61/5/2009 Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky na dodávku stravy do Domova pro seniory Přerov. 
 

 
2432/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu            
k bydlení č.p. 576,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v objektu           

k bydlení č.p. 576,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. 
Přerov o výměře  96,23 m2. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části nebytových prostor v objektu k bydlení 

č.p. 576,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov      
o výměře  96,23 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem  a  společností Gastrochanas s.r.o.  se sídlem Praha 6, 
Bubeneč, Jednořadá 1051/53, IČ: 285 40 832, jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 29 dnů.  Nájemné činí 1.529,- Kč  (t.j. 200,- Kč/ m2/rok-dle návrhu 
žadatele).  Účelem nájmu je užívání prostor jako prádelna pro potřeby Městského domu. 

 
3. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu k 

bydlení č.p.576, příslušnému k části obce Přerov I-Město , na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. 
Přerov o výměře 932,8 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako půjčitelem a Sociálními službami města Přerova, se sídlem 
Přerov I-Město, U Žebračky 18a, IČ 49558854 jako výpůjčitelem ze dne 27.8.2007, ve znění 
dodatků. Dodatkem se původní výměra 932,8 m2 mění na novou výměru 836,57 m2. 

 

2433/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – garáže  č. 3 v objektu k bydlení č.p. 2864, 
příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/36     
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garáže č. 3      
v  objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/36     
v k.ú. Přerov  (Kozlovská 41) o výměře 22,5 m2.  

 

2434/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu bytový 
dům č.p. 2630, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2487/4  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu bytový 

dům č.p. 2630, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4  v k.ú. 
Přerov (Optická 3) o výměře 71,19 m2  a vyhlášení výběrového řízení  na nájem těchto 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. Zájemci o výběrové řízení uhradí  
účastnický poplatek ve výši 238,- Kč (cena vč. DPH 19 %). 
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2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor             
v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/4  v k.ú. Přerov (Optická 3) o výměře 71,19 m2   ze dne 8.12.2003 ve znění dodatků,  
uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a panem Martinem Kolářem, Přerov, Seifertova 4, IČ: 73254568, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31.5.2009. 

 

2435/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - jednotky č. 437/101, 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 436, 437, příslušnému k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/31  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytového prostoru - jednotky č. 437/101, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 436          
a  č.p. 437, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/31  v k.ú. Přerov 
(Seifertova 12) o výměře 13 m2   včetně jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu     
a pozemku ve výši id. 13/1377. 

 

2436/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova - nebytových prostor v budově bez 
č.p./č.ev., příslušné k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 
4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

 

2437/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6704 ZE-GP v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 6704 ZE-GP v k.ú. Přerov o výměře 133 m2. 

 

2438/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - jiné stavby bez č.p./č.ev  na 
pozemku p.č. 75/14 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - jiné stavby bez č.p./č.ev  na pozemku p.č. 
75/14 v k.ú. Přerov. 

 

2439/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
v majetku statutárního města Přerova – objektu technické vybavenosti  
bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti bez č.p./č.ev. na pozemku 
p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 v k.ú. Přerov. 
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2440/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 2790/1 ost. plocha      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých 
věcí v majetku  statutárního města Přerova  - části  pozemku p.č. 2790/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov        
o výměře cca 35 m2. 

 

2441/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. ZE-GP 1010/2, p.č. 
ZE-GP 1010/3 a pozemku p.č. ZE-GP 1011/1 vše v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem části pozemku 
p.č. ZE-GP 1010/2 o výměře 509 m2, části pozemku p.č. ZE-GP 1010/3 o výměře 262 m2 a pozemku 
p.č. ZE-GP 1011/1 o výměře 132 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

2442/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. ZE-PK 17/4        
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. ZE-PK 17/4 o výměře 29 m2 v k.ú. Předmostí.  

 

2443/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 8/3 v k.ú. 
Popovice u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 8/3 zast.pl.  o výměře 22 m2 v k.ú. Popovice u Př. 

 

2444/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí  – 
pozemků p.č. 223/2, p.č. 223/3 a p.č. 228 v k.ú. Lýsky za pozemky p.č. 
908/3, p.č. 908/7, část p.č. 908/2, část p.č. 907/1 v k.ú. Dluhonice a p.č. 
1265, p.č. 1267, p.č. 1271 a p.č. 1284 v k.ú.Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. trvá  na svém usnesení ze 47. schůze konané dne 20.4.2005, č.usn. 1492/47/7,A-1,bod 1.A-3, 

kterým schválila záměr města Přerova – úplatný převod částí pozemků p.č. 1265 ost.pl.            
o výměře cca 130 m2, p.č. 1267 ost.pl. o výměře cca 50 m2, p.č. 1284 ost.pl. o výměře 140  m2  
vše v k.ú. Henčlov a části pozemku.č. 907/1 lesní pozemek o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Dluhonice z majetku města Přerova. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém usnesení z 27. zasedání dne 

11.4.2002, č. usn. 462/27/3 E-1,1.,II.a)A-1, kterým schválilo záměr města Přerova – úplatný 
převod částí pozemku, parcela ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 908          
o výměře 10.200 m2 v k.ú.Dluhonice (nyní p.č. 908/3, p.č. 908/7 a část p.č. 908/2 v k.ú. 
Dluhonice) z majetku města Přerova. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

nepeněžitý vklad pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova v k.ú. Dluhonice –  p.č. 
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908/3 ost.pl. o výměře 2092 m2, p.č. 908/7 trvalý travní porost o výměře 3083 m2, část p.č. 
908/2 orná půda  o výměře 4835 m2, část p.č. 907/1 lesní pozemek o výměře 1 m2 a v k.ú. 
Henčlov – p.č. 1265 ost.pl. o výměře 3851 m2, p.č. 1267 ost.pl.  o výměře 484 m2, p.č. 1271 
ost.pl. o výměře 130 m2 a p.č. 1284 ost.pl.  o výměře 12.118 m2 (celkem 26291 m2)                
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21, IČ: 47674521 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 

 
 

2445/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 5307/90 v k.ú. Přerov za části pozemku p.č. 5307/401 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod části pozemku p.č. 5307/90 

ost.pl. o výměře 5 m2 v k.ú.Přerov 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemku p.č. 5307/401 

ost.pl. o výměře 10 m2 a  o výměře 9 m2 v k.ú.Přerov do majetku města Přerova. 
 

 

2446/61/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad movitých věcí    
v majetku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova –  nepeněžitý vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova : 
 
1. kanalizace Lověšice – pořizovací cena 17.529.236,54 Kč – pod podmínkou udělení souhlasu 

Státního fondu životního prostředí České republiky  
2. kanalizace Žeravice – pořizovací cena 34.347.153,11 Kč 
3. přeložka vodovodního řadu Michalov- pořizovací cena 2.014.744,00 Kč 
4. prodloužení vodovodního řadu Újezdec, Nová čtvrť – pořizovací cena 349.127,40 Kč 
5. vodovodní a kanalizační přípojka Újezdec – pořizovací cena 41.925,90 Kč 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,   
IČ: 47674521 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 

 

2447/61/6/2009 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 dodatku č. 4  k nájemní smlouvě 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) ze dne 20.12.2005, ve znění dodatků, 
uzavřené   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Písek, štěrk a kámen 
s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ: 26871980, jako nájemcem.   
 
Dodatkem se do nájemní smlouvy nově začleňuje užívání místnosti č. 45 o výměře 21,7 m2. Nájemné 
za užívání této místnosti  činí 21 700,- Kč/rok, (t.j. 1 000,- Kč/m2/rok). Výše nájemného celkem činí 
89 644,- Kč/rok.  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
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2448/61/6/2009 Změna usnesení č. 2231/55/6/2009 přijatého Radou města Přerova     
na její 55. schůzi konané dne 11. března 2009 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 2231/55/6/2009 přijaté 
Radou města Přerova na její 29. schůzi konané dne 5. března 2008, a to tak, 
 
že původní text: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 214/1 
trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky mezi ČR - Pozemkovým fondem České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 (jako pronajímatelem) a statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je vybudování parkoviště. Roční nájem bude činit 66.175,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce." 
 
nahrazuje text: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 214/1 
trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky mezi ČR - Pozemkovým fondem České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 (jako pronajímatelem) a statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je údržba ploch navazujících na pozemky a stavby ve vlastnictví města. Roční nájem 
bude činit 66.175,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce." 

 

2449/61/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Př.    

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu  vedení kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem 
uložení, odstranění, oprav a údržby kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Př. – jako povinným z věcného břemene, 
společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 – jako 
oprávněným z věcného břemene. 
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 118-267/2008 vyhotoveným 
GEOKAM Přerov s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu        
ve výši 9.940,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

2450/61/6/2009 Uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného 
břemene uzavřené dne 30. března 2009 mezi statutárním městem Přerov jako povinným z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. (sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,                 
IČ: 27232425) jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene    
k tíži pozemků p.č. 2487/2, p.č. 2487/3, p.č. 2487/20, p.č. 2487/38, p.č. 5196/1, p.č. 5197/1, p.č. 
5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/56, které všechny leží v k.ú. Přerov. 
 
Dodatkem č. 1 se společnost ČEZ Distribuce, a.s. zaváže k úhradě DPH, o kterou bude navýšena 
úplata za zřízení věcného břemene dle výše uvedené smlouvy. DPH bude stanovena dle sazby platné 
ke dni zdanitelného plnění. 
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2451/61/6/2009 Vnitřní předpis č. …../09 – Pravidla pro postup při přípravě podkladů 
pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova   
o majetkoprávních úkonech 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …../09 - Pravidla pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních 
úkonech.   

 

2452/61/6/2009 Pověření odboru majetku města zabezpečením investiční akce - 
„Komplexní oprava povrchu místní komunikace na ul. Skopalova         
v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města zabezpečením 
investiční akce „Komplexní oprava povrchu místní komunikace na ul. Skopalova v Přerově“, a to 
prostřednictvím  společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ : 47674521, se sídlem Přerov       
I-Město, Šířava 483/21. Podmínkou realizace této investiční akce její finanční zajištění v rámci 
rozpočtového opatření. 

 

2453/61/7/2009 Posílení spojů linky MHD 925001 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zavedení 12-ti spojů linky MHD 925001 do místní části Předmostí v době letních 

prázdnin a následné uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o úhradě prokazatelné ztráty, uzavřené 
dne 23.12.2008 mezi Statutárním městem Přerov a společností Veolia Transport Morava a.s. 
Dodatkem č. 2 se zvyšuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2009 na částku v celkové 
výši 20.301.809,-- Kč 

 
2. neschvaluje zavedení nových spojů linky MHD 925001 celoročně do místní části Předmostí 

po 19. hodině  
 
3. ukládá odboru dopravy vyhodnotit využití nových spojů do m.č. Předmostí 

Kontrolní termín: říjen 2009 

 

2454/61/7/2009 Parkovací karty - aplikace Nařízení statutárního města Přerova           
č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
komunikacích 

Rada města Přerova po projednání nerozhodla v souladu s ustanoveními Nařízení statutárního města 
Přerova č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích dle čl. 3 odst. 4 
o bezplatném přidělení parkovací karty na rok 2009 žadateli dle důvodové zprávy. 

 

2455/61/7/2009 Přihláška statutárního města Přerova na pořadatelství Konference 
2010 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a  Slezska 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přihlášku města Přerova na pořadatelství akce 
Konference 2010, zpracovanou dle podmínek stanovených Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska,  včetně finančního zabezpečení.  
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2456/61/7/2009 Přihláška statutárního města Přerova na pořadatelství akce Národní 
zahájení Dnů evropského dědictví 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přihlášku města Přerova na pořadatelství akce Národní 
zahájení Dnů evropského dědictví 2010, zpracovanou dle podmínek stanovených Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  včetně finančního zabezpečení.  

 

2457/61/7/2009 Návrh na zřízení pracovní skupiny  

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat přípravou 
smluvních vztahů mezi statutárním městem Přerovem a  subjektem Technické služby města Přerova 
s.r.o. v období po 1.7.2009:   
předseda pracovní skupiny -  Ing. Jiří Bakalík,  
členové -  Ing. Vladimír Čajka, JUDr. Petr Dutko,  Mgr. Jana Hrubá, RNDr. 

Pavel Juliš, Ing. Radek Koněvalík, Oldřiška Sedláčková, Mgr. Pavel 
Stoklasa, Václav Zatloukal, Ing. Naděžda Jačková, Ing. František 
Simon,   Ing. Jaroslav Čermák,  

organizační pracovník - Vlasta Dokládalová. 
 

 

2458/61/7/2009 Podněty a připomínky z 55. - 60. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 55. - 60. schůzi Rady města Přerova.  

 

2459/61/7/2009 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 
Přerov, IČ:  25391453 použití znaku města Přerova na ceniny dle důvodové zprávy.  

 

2460/61/7/2009 Rozšíření pracovní skupiny pro realizaci revitalizace městského 
hřbitova v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje rozšíření pracovní skupiny pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově  
 
2. jmenuje jejím členem Ing. Radka Koněvalíka.  

 

2461/61/7/2009 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska použití znaku 
města Přerova na materiály související s krajským kolem hry Plamen - mladých hasičů a dorostu, které 
se pod záštitou primátora Ing. Jiřího Lajtocha uskuteční ve dnech 6.-7.6.2009 v Přerově. 

 

2462/61/7/2009 Zajištění a implementace elektronické spisové služby Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. rozhodla o zrušení veřejné zakázky „Zajištění a implementace elektronické spisové služby 
Magistrátu města Přerova“ 

 
2. pověřuje kancelář tajemníka přípravou nové zadávací dokumentace veřejné zakázky 

„Zajištění a implementace elektronické spisové služby Magistrátu města Přerova“ 
 

 

2463/61/7/2009 Strategie implementace eGovernmentu v území 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě níže, které se týkají:   
• Zavádění eGovernmentu v území 
• Technologického centra (HW, SW infrastruktura) 
• Vzdělávacího centra (vytváření a naplňování koncepce činnosti eGon centra, vzdělávání 

úředníků a občanů) 
• Administrativního centra (pomoc s přípravou a realizací projektů) 
 
2. pověřuje kancelář tajemníka zajištěním zpracování studie proveditelnosti v souladu s výzvou 

MV ČR „Technologická centra a Elektronická spisová služba“ 
 

2464/61/7/2009 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Přerovem                        
a Olomouckým krajem na přijetí finančního příspěvku ve výši 58.600,- Kč na realizaci tzv 
nízkonákladových dopravně inženýrských opatření pro zvyšování bezpečnosti na pozemních 
komunikacích. 

 

V Přerově dne 14. května 2009 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                    MUDr. Vladimír Vosmanský 
primátor města Přerova                                                                                 člen Rady města Přerova 


