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USNESENÍ z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2010 

 

3222/80/1/2010 Program 80. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2010 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 80. schůze 

Rady města Přerova. 
 

3223/80/2/2010 Kontrola usneseni - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009. 

 

3224/80/2/2010 Projednání usnesení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova přijmout 
předkládané změny aktivit Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko       
na období 2007 – 2010 projednané v Komisi Rady města Přerova pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky a v Odborné pracovní skupině. 

 

3225/80/2/2010 Projednání usnesení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí zadat vypracování marketingové a ekonomické studie Mamutova pro účely jeho zařazení     
do strategických dokumentů Olomouckého kraje – Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého 
kraje na období 2011–2013 a Marketingové studie Olomouckého kraje na období 2011–2013. 

Kontrolní termín: průběžně 
 

3226/80/2/2010 Projednání usnesení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vytvoření pracovní skupiny „Zlatý kříž“ jejímiž členy 
budou v důvodové zprávě uvedení členové Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky a 
další přizvaní zástupci měst, obcí a jiných dotčených subjektů. Předsedou pracovní skupiny jmenuje 
primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 

 

3227/80/2/2010 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 10. 2009 – 31. 12. 2009 

 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 10. 2009 – 31. 12. 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. 10. 2009 – 31. 12. 2009 dle 
důvodové zprávy. 

 

3228/80/2/2010 Návrh na odvolání člena Komise životního prostředí, udržitelného 
rozvoje a environmentální výchovy na vlastní žádost 

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě §102 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.,    
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2010 člena Komise životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a environmentální výchovy pana Mgr. Zdeňka Vermouzka na vlastní žádost. 

 

3229/80/3/2010 Územně analytické podklady ORP Přerov - schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. schvaluje výzvu k podání nabídky podle ustanovení § 6 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na zpracování úplné aktualizace dokumentace Územně analytické 
podklady ORP Přerov podle z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 500/2006 Sb.,    
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 

2. schvaluje vyzvané dodavatele:  
   
  Obchodní firma zájemce IČ  

1 Knesl + Kynčl s.r.o.   47912481 
2 Ing. arch. Zbyněk Pech: Atelier ERA, sdružení architektů Fixel&Pech 14625601 
3 Arch.Design, s.r.o. 25764314 

4 Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. 18824463 
5 Institut regionálních informací, s. r. o.  25585991 
6 Stemio a.s. 28203011 

 
3. schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně otevírání obálek: 
 
 Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora 
 p. Václav Zatloukal, člen Rady města Přerova 
 Bc. Ivo Kropáč, člen Rady města Přerova               
 Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru rozvoje  

Mgr. Jiří Janalík, oddělení územního plánování 
 

3230/80/3/2010 Regionální letiště Přerov - příspěvek na provoz 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku pro rok 2010 ve výši 3 000 000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerovem a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov,        
Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971. 
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3231/80/3/2010 Kompostárna Přerov - Žeravice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje pokračováním v přípravě projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí a k podání žádosti o dotaci na výstavbu Kompostárny                
v Přerově – Žeravicích. 

 

3232/80/3/2010 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu m.č. Lověšice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a panem K.E. na vybudování nové veřejné infrastruktury, prodloužení hlavního řadu vodovodu a 
kanalizace pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 434/2 v k.ú.Lověšice u Přerova. 

 

3233/80/3/2010 Plavecký areál - dostavba a technologie – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na dostavbu areálu plaveckého bazénu v Přerově - rozšíření 

vodní  plochy venkovní části plaveckého areálu a osazení nové bazénové technologie              
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
otevřeným řízením 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona oznámení o zakázce 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
 Členové komise    Náhradník komise  
 
 Ing. Radim Hejný projektant Ing. Jiří Schindler  OSVČ 
 Ing. Jaroslav Klvač provozovatel p. Dušan Matějov  provozovatel 
 p. Václav Zatloukal zadavatel Ing. Jiří Lajtoch   zadavatel 
 Mgr. Josef Kulíšek zadavatel Ing. Jaroslav Čermák  zadavatel 

Ing. Michal Spáčil mandatář Ing. Josef Křeháček  mandatář 
 

3234/80/3/2010 Projekt "Kanalizace Kozlovice" a "Kanalizace Čekyně" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o., Praha, IČ 27391566 ke zpracování žádostí o 

dotaci na akce "Kanalizace Kozlovice" a "Kanalizace Čekyně", včetně administrace projektu a 
provedení zadavatelských činností dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro 
výběr dodavatele realizace akcí. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

632,8* + 520,0 1 152,8 

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  5 Projektové dokumentace (projektový 
manažer) 

335,0 + 520,0 855,0 

 

3235/80/3/2010 Generální koordinátor realizace IPRM Přerov-Jih 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na generálního koordinátora pro realizaci IPRM Přerov-

Jih, 
 
2.  pověřuje společnost CPS consulting,s.r.o. Praha, IČ 27391566 k provedení zadavatelských 

činností dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr generálního 
koordinátora pro realizaci IPRM Přerov-Jih, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

1 152,8 * + 100,0 1 252,8 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 5 Komunální služby a územní rozvoj 
j. n. (projektový manažer) 

100,0 + 100,0 200,0 

 
 

3236/80/3/2010 Autobusové nádraží Přerov  – schválení dodatku č. 2  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společnostmi SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí,       
IČ 607 75 530 a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 277 69 585 na úpravu ceny plnění. Původní cena díla 
ve výši 145 214 248,38 Kč se upravuje dodatkem č. 2 s částkou 3 073 881,27 Kč                                
na 148 288 129,65 Kč (vč. DPH). 

 

3237/80/3/2010 Autobusové nádraží Přerov  – schválení dodatku č. 3  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společnostmi SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí,        
IČ 607 75 530 a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 277 69 585 na úpravu článku odst. 5.3.1 – Zádržné 
(pozastávka). Původní výše pozastávky 10% z celkové sjednané ceny se upravuje dodatkem č. 3        
na 1% z celkové sjednané ceny. 
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3238/80/4/2010 Informace o fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru finančního, Magistrátu města 
Přerova, že v průběhu roku 2009 nedošlo u fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu    
v žádném případě k neuzavření nebo vypovězení smlouvy o půjčce. 

 

3239/80/4/2010 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě             

o poskytnutí dotace uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 
Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, na provoz a rekonstrukci 
sportovních zařízení v majetku města tvořících sportovní areály – koupaliště Penčice v k.ú. 
Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov, ve znění dodatku č.1 ze 
dne 9.3.2009 a dodatku č.2 ze dne 27.4.2009, kterým se: 

 
- text čl. I. odst. 2 smlouvy  
 
„ P ředávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009, 2010 a na období leden 
až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: 
 
- v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008, tj. 6,3 %,  
 
- v roce 2010 roční dotace předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové 
hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční období se 
považuje období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009, 
 
- v roce 2011 dotace za leden až duben ve výši 4/12 předcházejícího roku x míra inflace 
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu 
průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 
měsíční období se považuje období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.“ 
 
nahrazuje textem 
 
 „ Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009 - 2014. Výše dotace 
bude každý rok upravena následovně: 
 
- v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008, tj. 6,3 %,  
 
- v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 vždy roční dotace předcházejícího kalendářního roku 
x míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti 
předchozích měsíců, kdy za 12-ti měsíční období se v jednotlivých letech považuje období od 1. 7. 
kalendářního roku předcházejícího dva roky roku poskytnutí dotace.“ 
 
- chybně označený čl. I odst. 3 smlouvy označuje jako čl. I odst. 4 smlouvy, 
 
- chybně označený čl. I odst. 4 smlouvy označuje jako čl. I odst. 5 smlouvy a jeho text  
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„P říjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90 %     na investice 
pronajatého nemovitého majetku a investice do hmotného a nehmotného  majetku, jak je definovaný v 
zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) (dále jen „investiční úspora“) a zbývajících 10 % je 
příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních 
nákladů v průběhu celého období od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2011 (případně do ukončení nájemního 
vztahu uzavřeného na základě nájemní smlouvy č. 23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice 
budou předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
 nahrazuje textem 
 
„P říjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90 % na investice 
pronajatého nemovitého majetku, investice do hmotného a nehmotného majetku, jak je definovaný v 
zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) a na opravy nad rámec běžných oprav a údržby, jak jsou 
definovány v čl. V nájemní smlouvy č. 23-002-060-08 uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předávajícím 
jako pronajímatelem a příjemcem jako nájemcem, ve znění všech dodatků (dále jen „investiční 
úspora“) a zbývajících 10 % je příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na 
úhradu všech investičních nákladů a nákladů na opravy nad rámec běžných oprav a údržby v 
průběhu celého období od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2014 (případně do ukončení nájemního vztahu na 
základě nájemní smlouvy č. 23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice a náklady na opravy 
nad rámec běžných oprav a údržby budou předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
- text čl. III odst. 4 smlouvy 
 
„P říjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou doložení výkazů zisku a ztráty v plném 
rozsahu, rozvahy v plném rozsahu v členění dle jednotlivých sportovišť (je možné i podrobnější 
členění)“,  
 
nahrazuje textem 
 
„P říjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou doložení výkazů zisku a ztráty v plném 
rozsahu a dle jednotlivých středisek a současně se zavazuje předložit výpočet úspory za sledované 
účetní období a současně i za dobu od počátku provozování sportovišť dle jednotlivých středisek.“  
- mění čl. III odst. 7 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „31.12. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2015“,  
- mění čl. III odst. 8 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „30. 4. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2014“,  
- mění čl. IV odst. 6 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „30. 4. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2014“.  
 
V jiném se text smlouvy nemění. 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o způsobu výpočtu 

úspory dotace společnosti Teplo Přerov a.s. 
 

3240/80/4/2010 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 



 7 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 
přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 

 

3241/80/4/2010 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 
 a náhrady 

500,0 + 761,5 1 261,5 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639   Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. (komunální služby) 

72 920,5 * + 761,5 73 682,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

3242/80/4/2010 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 

 

3243/80/4/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce 

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

 

3244/80/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 26.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 750 11  Přerov, IČ: 00842966,  na částečnou 
úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem studentů - pobytem 25 studentů a                   
3 pedagogů v holandském městě Cuijk, 

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

závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

525,0 * + 16,0 541,0 
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 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

10,0 - 10,0 0,0 

3121 1  Gymnázia 0,0 + 26,0 26,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový 
 program 

24 100,0 * + 16,0 24 116,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

3245/80/4/2010 Vypouštění odpadních vod v místních částech Kozlovice, Čekyně, 
Penčice – prominutí pohledávky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky ve výši 37 000,- Kč, za  pokutou ve výši 36 000,- Kč, uloženou  Statutárnímu městu 
Přerovu za vypouštění odpadních vod z kanalizace ve vlastnictví Statutárního města Přerova                
v místních částech Čekyně, Penčice a Kozlovice do povrchových vod v rozporu s platnými povoleními 
k vypouštění odpadních vod z kanalizací ve výše uvedených místních částech a poplatkem na uhrazení 
nákladů za správní řízení ve výši 1 000,- Kč. 

 

3246/80/4/2010 Pohledávky statutárního města Přerova za Martinou Mazurovou,        
IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 173/7 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí 50 % pohledávek 
statutárního města Přerova na nájemném a vyúčtování služeb s tím spojených, včetně úroků     
z prodlení, z celkové částky 87.768,96 Kč, tj. 43.884,-Kč, za Martinou Mazurovou,               
IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 173/7, jako dlužníkem, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 
Přerov jako věřitelem a Martinou Mazurovou, IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, 
Budovatelů 173/7, jako dlužníkem, o splátkách pohledávek statutárního města Přerova           
za Martinou Mazurovou se lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody, a to 
pohledávek statutárního města Přerova v celkové výši 87.768,96 Kč spolu s úroky z prodlení   
z částky 84.055,55 Kč za dobu od 9.2.2010 do zaplacení. Podmínkou uzavření dohody je 
dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude 
uhrazena včas a dále závazek dlužníka uhradit věřiteli náhradu nákladů řízení u Okresního 
soudu v Přerově ve výši 3.360,-Kč. 

 

3247/80/4/2010 Odměny ředitelů příspěvkových organizací 
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Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../10 "Pravidla pro poskytování odměn 
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Přerovem s výjimkou škol a 
školských zařízení" ve znění dle přílohy č. 1. 

 

3248/80/5/2010 Hodnocení práce ředitelů škol zřízených Olomouckým krajem 

Rada města Přerova po projednání konstatuje , že spolupráce: 
 
• Mgr. Olgy Široké, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Přerov, Malá Dlážka 4 
• Mgr. Františka Šobera, ředitele Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8  
s orgány statutárního města Přerova je na velmi dobré úrovni. 

 

3249/80/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - vyslovení podpory záměru rozšíření 
fotbalového hřiště s umělou trávou 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vyslovuje podporu záměru občanského sdružení TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935,    

se sídlem Přerov, Bezručova 4, na rozšíření stávajícího fotbalového hřiště s umělou trávou    
na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2010, bez finanční spoluúčasti statutárního města 
Přerova, pod podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uvedeného pod bodem      
2. tohoto  usnesení.  

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 23-004-028-09 uzavřené dne         

7. 12. 2009 mezi Statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ SPARTAK PŘEROV, 
IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, jako vypůjčitelem, jehož předmětem bude 
závazek vypůjčitele, že po ukončení výpůjčky nebude po půjčiteli žádat protihodnotu toho,      
o co zvýšil hodnotu předmětu výpůjčky realizací záměru uvedeného pod bodem 1. tohoto 
usnesení. V ostatním se ujednání smlouvy o výpůjčce nemění. 

 

3250/80/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 1 500 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935,             
se sídlem Přerov, Bezručova 4, na na opravy, úpravy, technické zhodnocení a vybavení sportovní haly 
v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov v roce 2010. 

 

3251/80/5/2010 Použití znaku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci 
přímých podpor pro rok 2010 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé 
podpory. 

 

3252/80/5/2010 TK Precolor Plus Přerov o.s. - změna usnesení z 27. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 12. 2009 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit změnu usnesení č. 884/27/5/2009 bod 18 z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 14. 12. 2009, a to tak, že: 
 
původní text: 
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Zastupitelstvo města Přerova schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč a uzavření smlouvy      
o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, 
IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2010 
 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor 
Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2010 
 
2. schválit změnu usnesení č. 884/27/5/2009 bod 26 z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 14. 12. 2009, a to tak, že: 
 
původní text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, 
IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 
2010“ 
 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor 
Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce 
„Zlatý kanár 2010“. 

 

3253/80/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 manželi B. a F.M., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2472  v Přerově, Jižní čtvrť I  č.o.25, s paní  E.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 1 v domě č.p.2294 v Přerově, 

Bartošova 22, s panem J.R., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k tomuto 
doposud užívanému bytu. 

 

3254/80/5/2010 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro 
seniory Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-M ěsto, na 
pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor v objektu 
Domova pro seniory Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
5196/25 v k.ú. Přerov o celkové výměře 12,32 m2  mezi příspěvkovou organizací Sociální služby 
města Přerova, se sídlem Kabelíkova 14a, Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem a paní 
Janou Šípkovou, bydlištěm Jaselská 9, Přerov I-Město, IČ 69625263 jako nájemcem, na dobu určitou 
3 roky. Výše nájemného bude činit 20,- Kč/m2/rok, účelem nájmu je využití předmětných prostor     
pro poskytování holičských a kadeřnických služeb obyvatelům domova pro seniory. 
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3255/80/5/2010 Stanovení úhrady za zapůjčení kompenzačních pomůcek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 3. 2010 úhrady za zapůjčení 
kompenzačních pomůcek v rámci poskytovaných sociálních služeb v Denním pobytu, Purkyňova 16, 
Přerov, dle důvodové zprávy. 

 

3256/80/5/2010 Návrh na uzavření nájemní smlouvy  

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu          
č. 8 v Přerově, nám. Svobody č. 8 s Armádou spásy, Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411,        
za obvyklých podmínek. 

 

3257/80/5/2010 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 53 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní Mgr. I.L. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

3258/80/5/2010 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní Z.S. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

3259/80/5/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a poskytovateli veřejné služby : 
- Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Máchova 8,           
IČ 62350145 
- Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Lešetínská 5, IČ 49558871 
- Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Boženy Němcové 
16, IČ 45180059. 

 

3260/80/5/2010 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Armáda spásy v ČR,              
na provoz Azylového domu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace  ve výši 1 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako 
poskytovatelem dotace a Armádou spásy v ČR, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2563/23, IČ 40613411, 
na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově v roce 2010. 

 

3261/80/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí       
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4672/11 a  části 
pozemku p.č. 4672/1, oba v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 4672/11 zast. plocha a nádvoří 
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o výměře 378 m² a  části pozemku p.č. 4672/1 ost. plocha  o výměře cca 10 m², oba v k.ú. Přerov. 
 

3262/80/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí                
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6585/4 a  části 
pozemků p.č. 5088/2, p.č. 6585/1, vše v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6585/4 zast. plocha a nádvoří o výměře    
112 m² a  části pozemků p.č. 5088/2 ost. plocha o výměře 33 m², p.č. 6585/1 ost. plocha o výměře   
878 m² , vše v  k.ú. Přerov . 

 

3263/80/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
pozemku p. č. 214/1 v k.ú. Penčičky za pozemky p.č. 532 a p.č. 511 oba 
v k.ú.Penčice - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení ze 71. schůze konané dne 23.9.2009, č. usnesení 2857/71/6/2009, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 214/1 trvalý travní porost    
o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví České republiky – Pozemkový fond České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a za pozemky p.č. 486 orná půda o výměře 
1288 m2, p.č. 525 orná půda o výměře 845 m2 a p.č. 532 orná půda o výměře 793 m2 vše v k.ú. 
Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova". 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 214/1 trvalý travní porost   

o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví České republiky – Pozemkový fond České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/1, IČ: 45797072 a za pozemky p.č. 532 orná 
půda o výměře 793 m2 a p.č. 511 orná půda o výměře 2332 m2 oba v k.ú. Penčice                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3264/80/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 238/14 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 238/14 lesní pozemek o výměře 1545 m2 v k.ú. Předmostí do majetku města. 

 

3265/80/6/2010 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 526 v k.ú. Penčice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 5101/16, p.č. 5102/6 a p.č. 
5102/9 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky, 
které spravuje Pozemkový fond České republiky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku   
p.č. 526 (orná půda) o výměře 536 m2 v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova            
za pozemky p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 401 m2, p.č. 5102/6 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace)     
o výměře 52 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky, které spravuje Pozemkový 
fond České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3. 

 

3266/80/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemek p.č. 2051/13 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 2051/13 ost. plocha o výměře 83 m2  z vlastnictví statutárního města Přerova    
do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ  60609460 , se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
správa  nemovitostí ve vlastnictví kraje Dětský  domov  a Školní jídelna,  příspěvková organizace,  
Přerov Sušilova  25, IČ 63701332, se sídlem Přerov, Sušilova 2392/25 za kupní cenu ve výši             
12 450,- Kč, tj. 150,- Kč/m2. 

 

3267/80/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 151, p.č. 162, p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2, 
p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 152, p.č. 157, p.č. 168 a p.č 
170 vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova - smluvní podmínky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní podmínky, za kterých dojde k uzavření 
budoucích kupních smluv, jejichž prostřednictvím má dojít v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Přerova č. 758/24/3/2009, přijatým na jeho 24. zasedání konaném dne 7. září 2009 k budoucímu 
úplatnému převodu: 
• částí pozemků p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162 a p.č. 163 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové 

výměře 723 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 
zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 
157/6 (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova do vlastnictví manželů A.K. a R.K., 

• částí pozemků p.č. 157, p.č. 168 a p.č. 170, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, označených 
geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem 
(GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 157/4 (orná půda), o výměře 383 m² a 
jako pozemek p.č. 170/3 o výměře 111 m² (ostatní plocha), vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a 
pozemku p.č. 171/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví manželů Ing. J.V. a Ing. P.V., 

• částí pozemků p.č. 157, p.č. 168, p.č. 152 a p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové 
výměře 1016 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 
zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 
157/3  (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova do vlastnictví manželů Ing. D.P. a M.P. a 

• pozemků p.č. 167/1, p.č. 167/2 a částí pozemků p.č. 162 a p.č. 163, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 
o celkové výměře 627 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 
zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 
167/1 (orná půda), v k.ú Kozlovice u Přerova a pozemku p.č. 166 (orná půda), v k.ú Kozlovice     
u Přerova do vlastnictví pana P.P. 

dle návrhu žadatelů, který je přílohou č. 2 projednávaného materiálu. 
 

3268/80/6/2010 Změna usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 758/24/3/2009 
přijatého na jeho 24. zasedání konaném dne 7. září 2009  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 758/24/3/2009 přijaté na jeho 24. zasedání konaném dne 7. září 2009, 
a to tak, 
 
že text bodu 1 daného usnesení bude nově znít: 
 
"1 schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím 
prodávajícím a manželi A.K.a R.K. jako budoucími kupujícími, jejímž předmětem bude budoucí 
úplatný převod pozemků p.č. 167/1, p.č. 167/2 a částí pozemků p.č. 162 a p.č. 163, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova o celkové výměře 627 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 
ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) 
jako pozemek p.č. 167/1 (orná půda), v k.ú Kozlovice u Přerova a pozemku p.č. 166 (orná půda), 
v k.ú Kozlovice u Přerova  za kupní cenu ve výši 486.500,-Kč (slovy: 
čtyřistaosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
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znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 
Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: 
dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 686.500,- Kč (slovy: 
šestsetosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských). 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice." 
 
a dále, že text bodu 4 daného usnesení bude nově znít: 
 
"4 schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím 
prodávajícím a panem P.P. jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem bude budoucí úplatný převod 
částí pozemků p.č. 152 a 157, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové výměře 946 m² označených 
geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem 
(GEOKAM Přerov s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 152/5 (orná půda), v k.ú Kozlovice u 
Přerova za kupní cenu ve výši 662.200,-Kč (slovy: šestsetšedesátdvatisícdvěstěkorunčeských), tj. 
700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 
2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov 
navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 
862.200,- Kč (slovy: osmsetšedesátdvatisícdvěstěkorunčeských). 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice." 

 

3269/80/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 36 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 36 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku  p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov (Kozlovská 39, 41) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2863, 2864 a pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění. Stávající nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

3270/80/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 27 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném 
pro část obce Přerov XI – Vinary na pozemku p.č. 330 v k.ú. Vinary    
u Přerova ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění                  
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007           
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 27 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném pro část obce Přerov 
XI – Vinary, postaveném na pozemku p.č. 330 v k.ú. Vinary u Přerova (Za Humny 3, 5, 7) 
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 217, 218, 219 a pozemku p.č. 
330 v k.ú. Vinary u Přerova, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona            
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č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny     
v příloze č. 1 této předlohy. 

 

3271/80/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí    do majetku  statutárního města 
Přerova –  části  pozemků  v k.ú. Přerov pod stavbou cyklostezky  na 
ul. Želatovská 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  
 
1. části pozemku v ZE-GP p.č. 5215 o výměře cca 145 m² a části pozemku p.č. 5215/28              

o výměře cca 232 m² vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví  M.H., V.L., L.Z.,  každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 491,29 
Kč/m² u pozemku ZE-GP p.č. 5215 a kupní cenu 614,11Kč/m² u pozemku p.č. 5215/28 dle 
znaleckého posudku č.167/09 vypracovaného znalcem Jiřím Pazderou 

 
2. části pozemku v ZE-GP p.č. 5219  v k.ú. Přerov   o výměře cca 355 m²  z  vlastnictví K.V. do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 614,11 Kč/m2 
     
3. části pozemku v ZE-GP p.č. 5218 o výměře cca 173 m² v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ 41192826 a 
společnosti KAPPEL,a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle IČ 61860361 každý id. 
½ spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
614,11Kč/m2 

 
4. části pozemku v ZE-GP p.č. 5220 o výměře cca 313 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví J.Š. do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 614,11 Kč/m2 
 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím 
prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření převáděných 
částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská. 

 

3272/80/6/2010 Úplatný převod id 1/2 spoluvlastnického podílu  pozemku p.č. 1097/3 
orná půda  v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný  
převod  id. 1/2 spoluvlastnického podílu  pozemku p.č.  1097/3 orná půda  o výměře 10 m2                  
v k.ú.Dluhonice, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ:   69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova  
za dohodnutou kupní cenu ve výši  50,- Kč, tj. 10,- Kč/m2.  

 

3273/80/6/2010 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 6752/1, p.č. 6752/2 a p.č. 6752/5 vše v k.ú.Přerov 

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

6752/32 ost.pl. o výměře cca 330 m2 a části pozemku p.č. 6752/1 orná půda o výměře cca   
800 m2 oba v k.ú. Přerov z majetku společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 
295/17, IČ: 19014104 do majetku statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů 
po doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, po vyhotovení geometrického 
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plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Na základě této smlouvy bude na pozemcích 
realizována stavba "Cyklostezka Žebračka" jejímž investorem je statutární město Přerov. Podmínkou 
uzavření kupní smlouvy je výmaz zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků 
dotčených stavbou. Geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků bude objednán           
po kolaudaci stavby "Cyklostezka Žebračka". Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou 
stanovenou na základě znaleckého posudku ke dni převodu. Náklady spojené s realizací převodu hradí 
statutární město Přerov. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části  pozemku p.č. 

6752/2 ost.pl.  o výměře cca 90 m2 a části pozemku p.č. 6752/5 ost.pl.  o výměře cca 890 m2 
oba v k.ú. Přerov z majetku společnosti Hostašovická a.s., se sídlem Hostašovice 213,           
IČ: 27823091 do majetku statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů 
po doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, po vyhotovení geometrického 
plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Na základě této smlouvy bude na pozemcích 
realizována stavba "Cyklostezka Žebračka" jejímž investorem je statutární město Přerov. Podmínkou 
uzavření kupní smlouvy je výmaz zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků 
dotčených stavbou. Geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků bude objednán           
po kolaudaci stavby "Cyklostezka Žebračka". Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou 
stanovenou na základě znaleckého posudku ke dni převodu. Náklady spojené s realizací převodu hradí 
statutární město Přerov. 

 

3274/80/6/2010 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 649/11 a pozemku p.č. 
684/13 oba v k.ú. Kozlovice u Př. za část pozemku p.č. 2579                   
v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009 mezi statutárním městem 
Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem 
Přerov, Seifertova 2834/33, IČ 25819895, jako vlastníkem pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice         
u Přerova, kterou se smluvní strany zavázaly uskutečnit směnu části pozemku p.č. 649/11 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova o výměře cca 700 m2, na které bude realizována stavba „Kanalizace Kozlovice“, 
z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 
p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 700 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti ADVISER s.r.o. 
 
Dodatkem č. 1 bude provedena změna předmětu smlouvy o budoucí směnné smlouvě tak, že 
předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran uskutečnit směnu části pozemku p.č. 649/11 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova o výměře cca 790 m2 a pozemku p.č. 684/13 o výměře 233 m2 v k.ú. Kozlovice    
u Přerova, na kterých budou realizovány stavby „Kanalizace Kozlovice“ a „Přeložka silnice II/434 – 
obchvat Přerova IV-Kozlovic“, z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního 
města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., s tím, že podmínkou uzavření směnné 
smlouvy bude provedení výmazu zástavního práva váznoucího na pozemcích p.č. 649/11 a p.č. 684/13 
v k.ú. Kozlovice u Přerova z KN. Geometrický plán na oddělení směňovaných částí pozemků bude 
objednán po kolaudaci staveb „Kanalizace Kozlovice“ a „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova 
IV-Kozlovic“ a předložení výpisu z KN na pozemky p.č. 649/11 a p.č. 684/13 v k.ú. Kozlovice           
u Přerova ze strany společnosti ADVISER s.r.o., kde v části C-LV nebude zápis o zatížení pozemku 
zástavním ani jiným věcným právem. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen pozemků 
stanovených na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací směny budou účastníky 
hrazeny rovným dílem. 

 

3275/80/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 602/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 
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Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 3159/78/6/2009 ze 78. schůze konané dne      
16. prosince 2009, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy  na část pozemku p.č. 602/1 ost. plocha 
v k.ú. Újezdec u Přerova o výměře 65 m² mezi  statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    
a  F.T. jako nájemcem. 
Nájemní smlouva měla být uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu 
mělo být parkování osobních automobilů pro zaměstnance. 
Výše úhrady za nájem měla činit 9 750,- Kč/rok, tj. 150,- Kč/m²  - dle vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

3276/80/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2447/61/6/2009 z 61. schůze Rady města Přerova konané dne 13. 5. 2009, 

kterým schválila 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. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 20. 12. 2005 ve znění dodatků č. 1 

ze dne 28. 2. 2007, č. 2 ze dne 29. 2. 2008, č. 3 ze dne 16. 4. 2008 a dodatku č. 4 ze dne         
31. 8. 2009 na nájem části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt), 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Písek, štěrk        
a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ: 26871980,DIČ: CZ26871980 jako nájemcem.   

Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu o místnost č. 45 o výměře 21,7 m2. Nájemné za užívání této 
místnosti činí 21 700,- Kč/rok (tj. 1 000,- Kč/m2/rok) bez DPH. Celková výměra nebytových prostor 
činí 98,4 m2 a celkové nájemné činí 89 644,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

3277/80/6/2010 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 16 a p.č. 287, oba v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi ČR - Úřad                  
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42,               
IČ: 69797111 (jako pronajímatelem) a statutárním městem  Přerov (jako nájemcem). Předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 16 ost.pl. o výměře 4 m2 a část pozemku p.č. 287 ost.pl. o výměře 62 m2 
oba v k.ú. Čekyně. Pozemky se pronajímají za účelem provedení stavebních prací v souvislosti          
se stavbou "Úprava dlážděného chodníku a křižovatky s ulicí Na Podlesí, Přerov - Čekyně - ulice     
Pod Lipami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.2.2010 do 31.7.2010. Roční nájemné činí   
1650,- Kč (t.j. 25,- Kč/m2/rok). 

 

3278/80/6/2010 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: 
 
1. schvaluje uhrazení částky 28.575,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok 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 1.1.2009 do 31.12.2009. 
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2. schvaluje uhrazení částky ve výši 25,- Kč/m2/rok 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 1.1.2010 do doby nabytí vlastnického 
práva k předmětným pozemkům statutárním městem Přerov. 

 

3279/80/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 

(novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti č. 106 o výměře 
11,19 m2 do podnájmu pro firmu DELIKOMAT s.r.o., se sídlem Modřice, U Vlečky 843, PSČ 
664 42, IČ: 63475260, když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, 
akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840. 
Účelem podnájmu je provozování 2 nápojových automatů na teplé nápoje a 2 výdajových 
automatů v trojkombinaci cukrovinky, bagety, chlazené nápoje. 

 
2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 

(novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemcích p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov  - místnosti č. 105           
o výměře 11,80 m2 do podnájmu pro firmu Moravská informační kancelář s.r.o., se sídlem 
Přerov I - Město, Neumannova 2618/1, PSČ 750 02, IČ: 28611021, když nájemcem je 
společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 
5, Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840. Účelem podnájmu je provozování květinářství. 

 

3280/80/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemku p.č. 151 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 151  ost.pl. o výměře 170 m2 v k.ú. 

Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a panem F.D. (jako vypůjčitelem).  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je údržba 
pozemku, zejm. sečení trávy. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 151  ost.pl. o výměře 50 m2 v k.ú. 

Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a panem Ing. J.Č.(jako 
vypůjčitelem).  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je údržba 
pozemku, zejm. sečení trávy. 

 

3281/80/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č.30/1 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
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jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelových  přeložek  VN a NN, spojené            
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí,  ve prospěch oprávněného. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým budou zaměřeny kabelové 
přeložky na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek           
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

3282/80/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4970 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení kabelového vedení NN,  práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem 
provozování, oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku p.č. 4970 ost.pl. v k.ú. Přerov a 
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou          
o příslušnou sazbu DPH).  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení geometrického plánu          
s vyznačením rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku povinnému z věcného břemene. 

 

3283/80/6/2010 Vrácení účastnického poplatku panu Jiřímu Suchánkovi z výběrového 
řízení na nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti 
č.p. 3160, příslušnému k části obce  Přerov I – Město a části objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušnému k části obce  Přerov I – 
Město (letní restaurace a WC u Laguny), Bezručova ulice, vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vrácení účastnického poplatku ve výši 2.000,- Kč 
navýšeného o sazbu DPH ve výši 19% panu Jiřímu Suchánkovi, místem podnikání Přerov I – Město, 
Kozlovská179/21, IČ: 43544053 z výběrového řízení na nájem nebytových prostor v 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 116,2 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, Bezručova 
ulice, vše v k.ú. Přerov. 

 

3284/80/6/2010 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, Kratochvílova 30, Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 2 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, 
se sídlem Kratochvílova 30, Přerov, kterým se doplňuje soupis nemovitého majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření, a to s účinností od 9.2.2010, 
dle přílohy. 

 

3285/80/7/2010 Zavedení procesního řízení 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „Zavedení procesního řízení“, v souladu s ustanovením § 6    

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
–  zakázka malého rozsahu 

2.  schvaluje výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle přílohy č. 1 
3. schvaluje vyzvat dodavatele. Jedná se o společnosti: 
 

Subjekt Adresa IČ 
IDS Scheer ČR, s.r.o. Křenová 478/72, 602 00 Brno 629 08 901 
Business Consulting Group s.r.o. Týnská 632/10/, 110 00 Praha 1 270 85 970 

Business Excellence 
CONSULTING s.r.o. 

Nedašovská 332/32, 155 21 Praha  5 274 27 234 

CORTIS Consulting s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň 263 97 668 

Centire Czech s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 279 45 197 
 
4. pověřuje komplexním zajištěním realizace akce Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
5. pověřuje podpisem smlouvy Ing. Jiřího Lajtocha, primátora 
6. ustanovuje hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek 
 

Člen hodnotitelské komise Náhradník komise 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Naděžda Jačková 

Václav Zatloukal Čestmír Hlavinka 
Mgr. Vladimír Puchalský Ing. Martin Kolařík 
Ing. Jiří Bakalík Ing. Jiří Lajtoch 

Mgr. Drahomíra Dučáková Ing. Ján Gocník 
 
to vše za podmínky finančního krytí předmětné zakázky. 

 

3286/80/7/2010 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k uzavřené SMLOUVĚ               
O PROVEDENÍ DÍLA „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy Magistrátu 
města Přerova“ a O KONZUZLTAČNÍ ČINNOSTI, která byla uzavřena dne 20. 8. 2009 mezi 
zhotovitelem: Centire Czech s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ: 279 45 197 a 
objednatelem: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov 2, IČ: 00301825, jehož předmětem je 
prodloužení lhůty pro zhotovení díla dle důvodové zprávy. 

 

3287/80/7/2010 Dodatek č.1 ke smluvnímu ujednání o zpracování lesních 
hospodářských osnov s platností od 1.1.2010 do 31.12.2019 v územní 
působnosti Statutárního města Přerova, Magistrátu města Přerova, 
odboru zemědělství jako orgánu státní správy lesů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
lesních hospodářských osnov mezi Statutárním městem Přerovem a společností Lesnická projekce 
Frýdek-Místek a. s. se sídlem Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079 za podmínky 
zajištění finančních prostředků. 
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3288/80/7/2010 Zpráva o výsledku projednání průjezdu nákladních vozidel ulicemi 
Dvořákova a bří Hovůrkových  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku projednání průjezdu nákladních 
vozidel ulicemi Dvořákova a bří Hovůrkových dle důvodové zprávy. 

 

3289/80/7/2010 Městský program prevence kriminality 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválení finanční spoluúčasti v projektu „Společný 

krok“ v minimální výši 20% celkové částky, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

541,0 * + 91,8 632,8 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24  Ostatní činnosti j. n. 
 (rezerva) 

45 320,1 + 91,8 45 411,9 

 

3290/80/7/2010 Změna vnitřního předpisu č. 14/09 Organizačního řádu Městské 
policie Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č. …../10, kterým se mění vnitřní předpis 
č. 14/09, Organizační řád Městské policie Přerov, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

3291/80/7/2010 Projekt "Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ) na projekt "Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova", 

2.  ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Kanceláří tajemníka připravit a předložit projektovou 
žádost o dotaci  z OP LZZ, 

Kontrolní termín: 03.02.2010 

3.  schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši 1,470 mil.Kč v letech 2010-2012. 
 

3292/80/7/2010 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2010 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby stanovilo         
ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2010 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených               
v důvodové zprávě. 

 

3293/80/7/2010 Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro aktualizaci jednacího řádu 
Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města 
Přerova vytvořit pracovní skupinu pro aktualizaci jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova a 
jmenovat předsedou Ing. Jiřího Lajtocha,  jejími členy: Václava Zatloukala, Čestmíra Hlavinku,       
Ing. arch. Vladimíra Petroše, Mgr. Josefa Kulíška, Ing. Zdeňka Kazílka, Bc. Ivo Kropáče,              
Mgr. Moniku Frídlovou, Petra Lagu, Ing. Michala Symerského, Břetislava Passingera, Mgr. Vladimíra 
Puchalského, Ing. Richarda Šlechtu a MUDr. Michala Chromce. 

 

3294/80/7/2010 Žádost o zapojení města do kampaně  Vlajka pro Tibet 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka            
pro Tibet“. 

 

3295/80/7/2010 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2009 - nominace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury na rok 2009 za celoživotní přínos        

v oblasti kultury (dvorana slávy): 
- Jaroslav Wykrent – celoživotní působení v oblasti populární hudby, 
 
2. navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za výjimečný počin v oblasti ochrany 

a popularizace kulturních hodnot v roce 2009:   
- Academic Jazz Band  - udržování tradice jazzu v Přerově, 
-  knihu Výtvarní umělci města Přerova 1900 - 2010 - prezentace bohatosti výtvarného dění ve městě, 
- smíšený pěvecký sbor Vokál - prezentace pestré palety hudebních žánrů, 
- dechový soubor Haná - udržování hudebních tradic ve městě. 

Kontrolní termín: 10.02.2010 

3. ukládá Kanceláři primátora zaslat nominaci v termínu do 10. února 2010 odboru kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Kontrolní termín: 10.02.2010 

 

3296/80/7/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informace k podnětům a připomínkám, které zazněly na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

V Přerově dne 27. 1.  2010 
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          Ing. Jiří Lajtoch 
         primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
náměstkyně primátora města Přerova 


