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USNESENÍ z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 27. 5. 2009 

 

2465/62/1/2009 Program 62. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 62. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2009 
 
2. schvaluje Ing. Zdeňka Kazílka ověřovatelem usnesení a zápisu 62. schůze Rady města 

Přerova. 
 

2466/62/3/2009 Předmostím až do pravěku - infocentrum - Smlouva o poskytnutí 
dotace na individuální projekt z Regionálního operačního  programu 
regionu soudržnosti Střední Morava 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální 
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti mezi Statutárním městem Přerovem 
a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc. 

 

2467/62/3/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 200.000,- Kč panu P.K. na 
prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku p.č. 448/1 v k.ú. Újezdec u Př. Inženýrské 
sítě budou vybudovány pro novostavbu rodinného domu v ul. Ke Tmeni na pozemku p.č. 479/2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

 

2468/62/3/2009 Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově – 
vyloučení, zrušení veřejné zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách 

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 §53  odst. 
(1) písm.c) až e) a g) a i) zákona a nedoložením návrhu kupní smlouvy. 

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

s ustanovením § 84 zákona odst. (1) písm. b).  
 

2469/62/3/2009  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem 
Přerov a společností EKOPRAV s. r.o. se sídlem Podvinný mlýn 79/25, 190 00 Praha 9,                    
IČ 639 93 660 na dodávku a montáž kontinuálního paketovacího lisu PRESONA SP 5015 včetně 
příslušenství dle nabídky ze dne 14.5.2009 v ceně 1 999 999,-Kč bez DPH (2 379 998,80 Kč            
vč. DPH). 
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2470/62/4/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - folklorní soubor Trávní ček 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení 651/21/6/2009, kterým 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 3.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Základní škola Přerov, Trávník 2, 750 00  Přerov, IČ 45180091 na úhradu nákladů na dopravu, 
spojenou s účastí dětského hanáckého folklórního souboru Trávníček  na krajské přehlídce       
v Prostějově, 

 
2. 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 Základní škola Přerov, Trávník 2, 750 00  Přerov, IČ 45180091 na úhradu nákladů 
spojených s  nákupem materiálu na krojové součástky pro členy hanáckého folklórního 
souboru Trávníček, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 6 971,0 - 20,0 6 951,0 
6409  Ostatní činnosti j. n. 

(rada, zastupitelstvo) 
2,0 + 20,0 

+ 3,0 
- 10,0 

15,0 

3421 1 Využití volného času dětí 
a mládeže 

3,0 - 3,0 
+ 10,0 

10,0 

 
 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu závazného 

ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory 
a grantový program 

36 710,6 * + 20,0 36 730,6 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

2471/62/4/2009 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky statutárního města Přerova na nájemném z bytu v částce 9 689,00 Kč a na poplatku           
z prodlení v částce 182 576,00 Kč k datu 22. 6. 2009, která se váže k dluhu z bytu č. 1 v domě č.p. 495 
v Přerově, v ulici Kopaniny 10, za manžely K.N., fakticky neznámého pobytu a I.N. 
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2472/62/4/2009 Rozdělení finančních prostředků FMB - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 649/21/6/2009 bod 1 z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného                     
dne 20. 4. 2009 a to tak, že: 
 
původní část textu: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování  
     bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  
     a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:  
 
 Poř.     
čís. 

 Žadatel  Lokalita opravovaného 
 domu 

 Druhy půjček  Částka Kč  Zajištění 

 10.  J.D.   
  

 3-výměna dveří 
 8-oprava koup.,WC 

100 000  Ručitel: 
 J.N. 

 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování  
     bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  
     a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto: 
 
 Poř. 
 čís. 

 Žadatel  Lokalita opravovaného 
 domu 

 Druhy půjček  Částka Kč  Zajištění 

 10.  J.a J.N    3-výměna dveří 
 8-oprava koup.,WC 

100 000  Ručitel: 
 V.K. 

 

2473/62/4/2009 Obecně závazná vyhláška č..../2009 o stanovení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně 
závaznou vyhlášku č..../2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 

 

2474/62/4/2009 Obecně závazná vyhláška č..../2009, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 12/2003, o místním poplatku ze vstupného 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č...../2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2003, o místním 
poplatku ze vstupného. 

 

2475/62/4/2009 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
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2476/62/5/2009 Víceúčelová sportovní hala v Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit záměr umístění víceúčelové sportovní haly v areálu kasáren na ul. Želatovská               
 pod podmínkou převodu tohoto areálu do vlastnictví statutárního města Přerova, 
 
2. uložit primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi pokračovat  v jednání s  Ministerstvem obrany ČR          

o možnostech případného převodu areálu kasáren na ul. Želatovská do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 

2477/62/5/2009 Základní škola Přerov, Svisle 13 - užívání školního hřiště veřejností  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2009 změnu výše úhrad pro veřejnost za užívání 
školního hřiště spravovaného Základní školou Přerov, Svisle 13 a podmínky výběru těchto úhrad, dle 
důvodové zprávy. 

 

2478/62/5/2009 Úprava platu ředitelů škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelů 
škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem s  účinností od 1. 6. 2009 dle 
nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě.   

 

2479/62/5/2009 Darovací smlouva - Teplo Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 26 ks průkazek                      
k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období 
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 
základních škol v rámci akce Scholar 2009.  

 

2480/62/5/2009 Projekt – Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních 
nástrojů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání projektové žádosti statutárního města Přerova      
s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů“ v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti 
podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Bližší specifikace projektové žádosti je přílohou 
důvodové zprávy. 

 

2481/62/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.18 v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou  službou č. p. 2293  v  Přerově, Fügnerova  č.o.1, s paní  H.P., 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 2190  v  Přerově,  U  Strhance č.o.13, s panem A.P. 
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2482/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2228/55/6/2009 z 55.schůze Rady města Přerova konané dne 11.3.2009, 

kterým schválila uzavření nájemní smlouvy  na pozemek p.č. 444 zahrada o výměře 79 m2       
v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a D.K. a 
P.K. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný  převod pozemku p.č. 444 zahrada          

o výměře 79 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 
 

2483/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka  nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 622/14 a p.č. 
622/15, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  výpůjčku pozemků 
p.č. 622/14 trvalý travní porost o výměře 261 m2 a p.č. 622/15 trvalý travní porost o výměře 1 326 m2, 
oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2484/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. záměr  statutárního města Přerova -  nájem části  pozemku p.č. 263 ovocný sad o  výměře  359 m2   
     v k.ú. Předmostí. 
 
2. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 359 m2 v k.ú. 
    Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne   20.6.2007 uzavřené mezi statutárním 
    městem Přerovem, jako pronajímatelem a D.I. jako  nájemcem  k 30.6.2009. 

 

2485/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263 o výměře 329 m2 v k.ú. 
    Předmostí. 
 
2. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 329 m2 v k.ú. 
    Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 8.9.2008 uzavřené mezi statutárním 
    městem Přerovem, jako pronajímatelem a A.K. jako nájemcem  k 30.6.2009. 

 

2486/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
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1. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263  ovocný sad o výměře 313 m2 a 
pozemku p.č. st. 565, zast.plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Předmostí. 
 
2. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 313 m2 a pozemku 
p.č. st. 565, zast.plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Předmostí, vzniklého na základě nájemní smlouvy 
ze dne  7.6.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  A.Ř. a M.Ř.  
jako nájemcem k 30.6.2009. 

 

2487/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu 
k bydlení č.p. 93, příslušnému k části obce Přerov II - Předmostí,        
na pozemku p.č.st. 104   a v objektu  k bydlení č.p. 204,  příslušnému   
k části obce Přerov II - Předmostí,  na pozemku p.č.st. 195, vše v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 93, příslušnému k části obce Přerov II - Předmostí, na 
pozemku p.č.st. 104   a v objektu  k bydlení č.p. 204,  příslušnému k části obce Přerov II - Předmostí,  
na pozemku p.č.st. 195  v k.ú. Předmostí  o výměře 75,17 m2 (učebna v l. patře) v bývalé ZŠ               
v Předmostí. 

 

2488/62/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního  města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2224/55/6/2009z 55. schůze Rady města Přerova,  konané 11.3.2009 , 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 617/6 zast. plocha a 
nádvoří (garáž) o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 617/7 zast. plocha a nádvoří 

(garáž)  o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov. 
 

2489/62/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
stojícím  na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov a schválení uzavření 
Dohody o splácení dluhu se společností ROKOS a spol., s.r.o. 

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

administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 71 o výměře 41,5 m2. 

 

2. schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a 
společností ROKOS a spol., s.r.o. se sídlem Trávník 30, Přerov, IČ: 60779683 jako dlužníkem, 
podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh na nájemném a úhradách za služby spojené s 
předmětem nájmu v celkové výši 69.018,- Kč s příslušenstvím věřiteli v pravidelných 
měsíčních splátkách za podmínky plného uhrazení dlužné částky s příslušenstvím nejpozději 
do 30. 11. 2010 a uznání dluhu co do důvodu a výše dlužníkem. 
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2490/62/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod pozemku p.č. 3161/22 

zast. plocha a nádvoří o výměře 342 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví M.K. za kupní cenu  ve výši 342 000,- Kč,( tj. 1000,- Kč/m2 ) - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č.3161/1  o výměře cca  69 m2   v k.ú. Přerov. 
 

2491/62/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov   o výměře cca 60 m2 do podílového spoluvlastnictví: 
 
- MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM; 
- MUDr. A.L. – id. podíl 1/3; 
- MUDr. Z.M. – id. podíl 1/3; 
 
        Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě parkovací plochy, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného 
geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny          
v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující. 

 

2492/62/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov   o výměře cca 12 m2 do majetku  vlastníků bytových jednotek, dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na pozemku p.č. 4394/36 a  na společných částech  domu  č.p.525, 
příslušného k části obce Přerov I - Město   a to následovně: 
 
      
Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
 
525/1                byt                       15702          4790/224837 
              
525/2                byt                       15703          5959/224837 
 
525/3                byt                       15704          3495/224837 
 
525/4                byt                       15705          5125/224837 
 
525/5                byt                       15706          6853/224837 
 
525/6                byt                       15707          6853/224837 
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525/7                byt                       15709          5959/224837 
 
525/8                byt                       15710          3495/224837 
 
525/9                byt                       15730          5125/224837 
 
525/10              byt                       15711          6853/224837 
              
525/11              byt                       15712          6853/224837 
 
525/12              byt                       15654          5959/224837 
 
525/13              byt                       15713          3495/224837 
 
525/14              byt                       15714          5125/224837 
 
525/15              byt                       15715          6853/224837 
 
525/16              byt                       15716          6853/224837 
 
525/17              byt                       15717          5959/224837 
              
525/18              byt                       15718          3495/224837 
             
525/19              byt                       15719          5127/224837 
 
525/20              byt                       15720          6853/224837 
              
525/21              byt                       15721          6853/224837 
 
525/22              byt                       15779          5959/224837 
 
525/23              byt                       15718          3495/224837 
              
525/24              byt                       15723          5124/224837 
              
525/25              byt                       15724          6853/224837 
 
525/26              byt                       15725          6853/224837 
              
525/27              byt                       15726          5959/224837     
 
525/28              byt                       15727          3495/224837 
              
525/29              byt                       15580          5125/224837 
          
525/30               byt                       15728          6853/224837 
 
525/31               byt                       15729          6853/224837 
              
525/32               byt                       15731          5959/224837 
              
525/33               byt                       15732          3495/224837 
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525/34               byt                       15733          5125/224837 
              
525/35               byt                       15734          6853/224837 
              
525/36               byt                       15735          6853/224837 
              
525/37               byt                       15736          5959/224837 
              
525/38               byt                       15737          3495/224837 
 
525/39               byt                       15738          5125/224837 
              
525/40               byt                       15739          7472/224837 
              
 
       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

2493/62/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
budova objektu bydlení č.p. 735 na pozemku p.č.3082/3, příslušná       
k části obce Přerov I-M ěsto(Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 a 
pozemek  ZE-GP p.č. 3063 vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. ruší výběrové řízení na úplatný převod budovy objektu bydlení č.p. 735 na pozemku 
p.č.3082/3 a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 , příslušné 
k části obce Přerov I-Město(Bayerova 5), pozemku p.č. 3082/3 zastavěná plocha a nádvoří      
o výměře 379 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063        
o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod -  budovy objektu 
bydlení č.p. 735 na pozemku p.č.3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ 
grafický příděl p.č. 3063 , příslušné k části obce Přerov I-Město(Bayerova 5), pozemku p.č. 
3082/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 379 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci – 
původ grafický příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví spol Ekoinvest a.s. ,se sídlem Přerov I-Město, nám.T.G.Masaryka 
223/12 , IČ 428 66 669 za kupní cenu ve výši 16.585.723,-Kč (tj. 16.310.000,-Kč - kupní cena 
nemovitostí, 275.723,-Kč - projektová dokumentace). 

 
Ujednáním kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti bude závazek: 
 
1.  kupující  splní podmínky , které vyžadují právní předpisy pro zahájení stavby rekonstrukce 

objektu č.p.735  a to do 3 let od podpisu kupní smlouvy a do 5 let od podpisu kupní smlouvy splní 
podmínky, které vyžadují právní předpisy pro užívání dokončené stavby - rekonstrukce tohoto 
objektu. V případě nesplnění kterékoliv z těchto podmínek uhradí kupující prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny. 

 
2. minimálně  70% z celkové podlahové plochy jednotek a společných částí domu (po provedené 

rekonstrukci) bude určeno pro bydlení.  
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2494/62/6/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 101/3 a p.č. 504/5 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit  usnesení  z 16. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova  konaného  dne 16.6.2008, č. 368/16/4/2008,  kterým Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo bezúplatný  převod pozemků p.č. 101/3 ostatní plocha o výměře 462 m2,  
pozemek  p.č. 504/5 ostatní plocha o výměře 873 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví  
České republiky -  Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov ,                 
IČ: 45797072  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný  převod  
 

� pozemku p.č. 101/3 ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42, Praha 2, IČ: 697971111 do vlastnictví statutárního  města Přerova.  

� pozemku  p.č. 504/5 ostatní plocha o výměře 873 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví  
České republiky, Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov,              
IČ: 45797072  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2495/62/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušnému          
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48)  ze dne 16.12.1998 ve znění dodatků, uzavřené mezi Městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem   a  panem Vladimírem 
Pospíšilem, místem podnikání Přerov I - Město, Alšova 2623/3, IČ: 10636714, jako nájemcem. 
Dodatkem se mění původní účel nájmu - opravna a prodejna obuvi, prodej textilu   na nový účel nájmu 
- prodejna potravin a opravna obuvi. 

 

2496/62/6/2009 Výpůjčka a nájem 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. ruší část usnesení č.2363/58/6/2009 schváleného Radou města Přerova na její 58. schůzi 

konané dne 15.4.2009, kterým bylo schváleno 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 přenechal do bezúplatného užívání 
vypůjčiteli movité věci uvedené v důvodové zprávě usnesení č.5363/58/6/2009. 

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 další movité věci 
uvedené v důvodové zprávě. Dodatkem č.2 bude současně z předmětu výpůjčky vyjmuto 
podium. V jiném se text smlouvy o výpůjčce nemění. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova (tj. podia a 12 prodejních dřevěných stánků) mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 
Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako nájemcem. Účelem nájmu je využití 
předmětu nájmu pro zajišťování oslav a dalších akcí (např. společenských, kulturních, 
politických) pořádaných přednostně statutárním městem Přerov, a teprve v případě, že 
předmětu nájmu nebude třeba k zajišťování těchto oslav a dalších akcí, k zajišťování oslav a 
dalších akcí pořádaných třetími osobami. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou    
do 31.12.2009 s tím, že nájemné bude stanoveno jako operativní nájemné ve výši 370,24 
Kč/den za užívání podia třetími osobami a ve výši 15,95 Kč/den za užívání 1 prodejního 
dřevěného stánku třetími osobami. Pronajímatel se v nájemní smlouvě zaváže hradit nájemci 
jeho náklady spojené s použitím podia k zajišťování oslav a dalších akcí pořádaných 
pronajímatelem (tj. nákladů spojených s montáží a demontáží podia včetně nákladů               
na přepravu podia). 

 

2497/62/6/2009 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 
nemovitého majetku, budovy s číslem popisným 11 na pozemku p.č. 51 a pozemku p.č. 51, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Bochoř (lázně Bochoř) ze správy příspěvkové organizace Služby města 
Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512, a to dnem 1.7.2009. 

 

2498/62/6/2009 Změna usnesení Rady města Přerova č. 1838/47/3/2008 ze 47. schůze 
Rady města Přerova konané ve dnech 26 a 27.11.2008 – upuštění od 
záměru vybudování 17 nových parkovacích míst na ulici Bratrská 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 1838/47/3/2008 schválené na  47. schůzi Rady 
města Přerova konané ve dnech 26 a 27.11.2008. 

 

2499/62/6/2009 Pověření primátora k dalším jednáním se spoluvlastníky budovy č.p. 
555 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora 
Ing. Jiřího Lajtocha vedením dalších jednání se spoluvlastníky budovy č.p. 555 příslušné k části obce 
Přerova I-Město postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (budova nám. TGM 16) týkající se 
budoucího možného úplatného převodu budovy č.p. 555, popřípadě budoucích nebytových jednotek v 
budově č.p. 555 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2500/62/6/2009 Převod movitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - cimbálu 
Amati 

Rada města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod cimbálu Amati z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví sdružení Primáš cimbálová muzika, se sídlem Přerov,           
U Žebračky 18, IČ: 26598019. 

 

2501/62/7/2009 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7,            
IČ 00097969, na aktivitu „Průvodce parkem Michalov“ ve výši 27 000,- Kč 
 
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, o.s., se 
sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Ekocentrum MOS - středisko 
osvětových aktivit v oblasti ochrany přírodního prostředí“ ve výši 69 781,- Kč 
 
DUHA Klub Rodinka , o.j.s., se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 16, IČ 71174826, na aktivitu 
„Poznáváme život včel“ ve výši 35 000,- Kč 
 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, p.o. se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ 47184469, na 
aktivitu „Přírodovědné soutěže“ ve výši 39 600,- Kč 
 
Střední škola technická Přerov, p.o., se sídlem Přerov, Kouřílkova 8, IČ 19013833, na aktivitu 
„Ekologické stavění aneb jen teorie nestačí“ ve výši 55 000,- Kč 
 
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, o.s. se 
sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Putovní výstavní panely ochrany 
ptactva a přírody“ ve výši 32 100,- Kč 
 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7,         
IČ 00097969, na aktivitu „Nástrahy, pasti a železa na škodnou“ ve výši 46 000,- Kč 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu 

aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům   
na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 
DUHA klub Rodinka , o.s., se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 16, IČ 71174826, na aktivitu „Korálky 
poznání v oblasti environmentálního vnímání“ ve výši 20 000,- Kč 
 
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, o.s. se 
sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Pořádání ornitologických exkurzí 
pro veřejnost“ ve výši 41 400,- Kč 
 
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, p.o., se sídlem Přerov, Denisova 3,     
IČ 61985759, na aktivitu „Tajemství půdy“ ve výši 52 000,- Kč 
 
Základní škola a Mateřská škola Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, p.o., se sídlem Přerov II-
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ 47858281, na aktivitu „Prožít si les“ ve výši 22 500,- Kč 
 
Základní škola Přerov, Trávník 27, p.o., se sídlem Přerov, Trávník 27, IČ 45180091, na aktivitu 
„Místo na Zemi - ekologicko vzdělávací pobytový program“ ve výši 60 000,- Kč 

 

2502/62/7/2009 Návrh na jmenování  vedoucí  Odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví Magistrátu města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí ukončení pracovního poměru paní Evy Divinové v dřívějším termínu, to je 
 dnem 30.6.2009 
 
2. jmenuje na základě § 102 odst. 2 písmeno g) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů paní Bc. Janu Žouželkovou do funkce vedoucí Odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví  Magistrátu města Přerova s účinností od 1.července 2009. 

 

2503/62/7/2009 Schválení zahraniční pracovní cesty  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ve dnech 28.-29.5. 2009 zahraniční pracovní cestu       
Bc. Omaru Teriaki, Miroslavu Komínkovi do Liptovského Mikuláše (SR). 

 

2504/62/7/2009 Návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací a 
zaměstnanci, pověřenému řízením Městské knihovny Přerov              
(od 1. 7. 2009 řediteli Městské knihovny Přerov) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových 
organizací a zaměstnanci, pověřenému řízením Městské knihovny Přerov (od 1. 7. 2009 řediteli 
Městské knihovny)  s účinností od 1. 6. 2009 v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

2505/62/7/2009 Změna usnesení č. 2373/58/7/2009  - Možnost využití pódia na náměstí 
TGM - kulturní vystoupení, předvolební prezentace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2373/58/7/2009 tak, že text:   
 
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. 
 
se nahrazuje textem: 
 
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 1. června 2009. 

 

2506/62/7/2009 Změna jednacího řádu zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
článku 5 odst. 4 jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova tak, že text: 
 
„4. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného 
nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo 
plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost  po schválení programu zasedání 
Zastupitelstva nebo před zahájením projednávání předmětné záležitosti. Oznámení podává člen 
Zastupitelstva písemně před zahájením zasedání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před 
hlasováním o předmětné záležitosti. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z tohoto projednávání a 
rozhodování  této záležitosti, rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním. Oznámení je vždy součástí 
zápisu.“  
 
se nahrazuje textem: 
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„4. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného 
nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo 
plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost  po schválení programu zasedání 
Zastupitelstva nebo před zahájením projednávání předmětné záležitosti. Oznámení podává člen 
Zastupitelstva ústně v jeho průběhu, nejpozději však před hlasováním o předmětné záležitosti. O 
tom, zda existuje důvod pro vyloučení z tohoto projednávání a rozhodování  této záležitosti, rozhoduje 
Zastupitelstvo hlasováním. Oznámení je vždy součástí zápisu.“  
Ostatní ustanovení jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova zůstávají beze změny. 

 

2507/62/7/2009 Podněty a připomínky z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informace k podnětům a připomínkám, vzneseným na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

2508/62/7/2009 Dodávka knihovny IBM TS3310 a rozšíření clusteru VMware 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „Dodávka knihovny IBM TS3310 a rozšíření clusteru 

VMware“, v souladu s ust. § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) – zjednodušená podlimitní zakázka na dodávky 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
 
3. schvaluje vyzvat obchodní společnosti: 
4.  

Subjekt Adresa IČ 
AutoCont CZ a.s Nemocniční 987/12,  

702 00  Ostrava- Moravská Ostrava 
476 76 795 

Dimension Data Czech Republic 
a.s. 

Millennium Plaza,V Celnici 1028/10,  
110 00  Praha 1 

490 97 695 

NWT Computer s.r.o.  Nám. Míru 1217,768 24  Hulín 634 69 511 
VAHAL, s.r.o.  Vrahovická 56c,796 01  Prostějov 499 75 714 
DNS a.s. CITY IMPERIA,Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 251 46 441 
 
4. pověřuje komplexním zajištěním realizace akce Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
 
5. pověřuje k podpisu smlouvy Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
 
6. ustanovuje podle ust. § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání 

obálek podle ust. § 71 zákona ve složení: 
 
Člen hodnotitelské komise   Náhradník komise 
Mgr. Josef Kulíšek    Mgr. Elena Grambličková 
Václav Zatloukal    Ing. Otakar Smejkal 
Bc. Ivo Kropáč     Ing. Jaroslav Čermák 
Ing. Jiří Bakalík    Mgr. Drahomíra Dučáková 
Ing. Jitka Kučerová    Ing. Ján Gocník 
Kamil Václavík     Lukáš Pálka, Dis. 
Ing. Tomáš Saňka    Ing. František Šaněk 
Mgr. Jana Hrubá    Mgr. Zdeněk Vojtášek 
Ing. Marcela Herbríková    Ing. Alena Klementová 
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7. schvaluje následující úpravy rozpočtu (v tis. Kč): 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

3639 5 Investiční akce (org.500104-
Geografický  informační 
systém) 

2 000,- - 500,0 1 500,0 

6171 22 Činnost místní správy 
(informatika) 

11 350,6 + 500,0 11 850,6 

 
 

2509/62/7/2009 Darovací smlouva - Teplo Přerov, a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru ve formě bezplatné služby - 
volný dvouhodinový vstup na Plavecký areál v Přerově pro 30 dětí s doprovodem dne 6.6.2009 v době 
od 11,00 do 13,00 hodin v rámci akce Mosty 2010 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerovem jako obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar.  

 

 

V Přerově dne 27. 5. 2009 

 

 

 

 
 
 
         Mgr. Josef Kulíšek          Ing. Zdeněk Kazílek 
náměstek primátora města Přerova      člen Rady města Přerova 


