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USNESENÍ  z 86. schůze Rady města Přerova konané dne 21. dubna 2010 

 

3505/86/1/2010 Program 86. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 21. dubna 2010 
 
2. schvaluje Ing. Zdeňka Kazílka ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

3506/86/2/2010 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010. 
 

 

3507/86/2/2010 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Přerově – 
kontrola usnesení RM č.2763/68/7/2009 z 12.8.2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM 
č.2763/68/7/2009 z 12.8.2009. 
 

 

3508/86/2/2010 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2010 dle 
důvodové zprávy. 

 
2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2010 dle 
důvodové zprávy. 

 
 

3509/86/3/2010 Územně analytické podklady - Dohoda o spolupráci při pořizování 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření ´Dohody o spolupráci při pořizování územně 
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje´ mezi Statutárním městem Přerov               
a Krajským úřadem Olomouckého kraje. 
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3510/86/3/2010 Oprava komunikace v ulici U Žebračky - smlouva o právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 6767/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu opravy 
komunikace v ulici U Žebračky v Přerově na pozemku p.č. 6767/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460. 
 

 

3511/86/3/2010 Generální koordinátor realizace projektů IPRM Přerov-Jih - schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,              

o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generální koordinátor 
realizace projektů IPRM Přerov-Jih" uchazeče GRANTIKA České spořitelny, a.s. Jakubské 
nám. 127/5, 60200 Brno pro nesplnění technických kvalifikační předpokladů dle § 56 odst. 2 
písm. e) a pro nesplnění zadávacích podmínek, když předložil rámcovou smlouvu, která 
neobsahovala požadovaný rozsah předmětu plnění 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením §81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na generálního 

koordinátora realizace projektů IPRM Přerov-Jih. Nejvhodnější nabídka byla předložena         
od společnosti RENARDS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 25327275,          
s nabídkovou cenou 4.775.000,- Kč bez DPH (5.730.000,- Kč vč.DPH). 

 
3. schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

RENARDS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 25327275, s nabídkovou cenou 
4.775.000,- Kč bez DPH (5.730.000,- Kč vč.DPH). 

 
 

3512/86/3/2010 IPRM Přerov-Jih - uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM 
Přerov-Jih 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu "Společně             
k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově" do IPRM Přerov-Jih mezi Statutárním 
městem Přerovem a partnerem: Člověk v tísni,o.p.s. Praha, IČ 25755277, dle důvodové zprávy. 
 

 

3513/86/3/2010 IPRM Přerov-Jih - schválení projektu pro dotaci z IOP 

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekt "Dětské hřiště Jižní Čtvrť IV" doporučený           
k podpoře z Integrovaného operačního programu, dle důvodové zprávy. 
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3514/86/3/2010 Dopravní stavby Přerov – 3.část – fréza, stavební úpravy komunikací – 
schválení jednacího řízení bez uveřejnění  

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

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

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

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

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

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

  
 Složení komise:  
 Mgr. Josef Kulíšek 
 Ing. Jaroslav Čermák 
 Dr.Michal Chromec 
 p.Petr Laga 
 Ing. Jiří Draška 
 p.Václav Zatloukal 

Ing. Dan Hos 
 

 

3515/86/3/2010 Stavební úpravy přechodů vč.osvětlení – pověření zadavatelskou 
činností 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7,                    

IČ 273 91 566 komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné 
zakázky na realizaci stavebních úprav přechodů vč.osvětlení v Přerově. 

 
2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi společností CPS consulting, s.r.o., se sídlem 

Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 566 a Statutárním městem Přerov na zajištění 
zadávacího řízení. 

 
 

3516/86/3/2010 Příprava projektů energetických opatření ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu         
a MŠ K.Kouřilka v Přerově – revokace a  schválení zadávacího řízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení pod číslem 3368/82/3/2010 projednané na schůzi Rady města Přerova 

dne 3.3.2010 ve věci schválení zadávacího řízení na přípravu projektů energetických opatření 
ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově. 
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2. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 
566 komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky              
na přípravu projektů energetických opatření ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka             
v Přerově 

 
3. schvaluje zadání veřejné zakázky  na  přípravu projektů energetických opatření ZŠ Svisle,    

ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 
Sb.,  o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením. 

 
4. schvaluje  v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
5. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
  
 Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
1. EC Consulting a.s. Praha   27963306 
2. Deloitte BPO a.s. Praha    27160831 
3. Eurofin Bohemia s.r.o. Pelhřimov  26089211 
4. MG-REAL, s.r.o. Jihlava   26909618 
5. CERPAD, o.s. Praha  
 
 
6. 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.Jiří Lajtoch  Zadavatel  Václav Zatloukal  Zadavatel 
Čestmír Hlavinka Zadavatel  Ing.Otakar Smejkal  Zadavatel 
Ing. Zdeněk Kazílek Zadavatel  Mgr. Josef Kulíšek  Zadavatel 
Dr. Josef Nekl  Zadavatel  Ing. Dan Hos   Zadavatel 
Michal Zácha  Zadavatel  Ing. Michal Špalek   Zadavatel 
 

 

3517/86/3/2010 Regenerace sídliště Předmostí – parkovací stání Pod Skalkou – 
schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120020943 mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností ČEZ DISTRIBUCE a.s., se sídlem Děčín 4, 405 02 Teplická 874/8,                
IČ 272 32 425 v rámci stavby Regenerace sídliště Předmostí – parkovací stání Pod Skalkou ve výši 
806 645,- Kč bez DPH (967 974,- Kč vč. DPH). 
 

 

3518/86/4/2010 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
do paní A.Č. v celkové výši 600,- Kč. 
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3519/86/4/2010 Rozpočtové opatření č. 8 

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

3520/86/5/2010 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách   
a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol                  
a středisku volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro 
školní rok 2010/2011  

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

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

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

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

 
vše s účinností od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011. 

 

3521/86/5/2010 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci 
dotace v rámci Grantového programu pro rok 2010: 
 
a) ve výši nad 40 000,- Kč na jednu žádost, 
 
b) ve výši nad 10 000,- Kč na organizaci akce. 

 
 

3522/86/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v Přerově, Trávník   č.o. 1, s paní V.O., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 68 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v Přerově, Trávník   č.o. 1, s paní A.P., 
 
3. schvaluje dočasné využití dvou obytných místností z třípokojového  služebního školnického  

bytu, situovaného v přízemí  ZŠ  Za mlýnem 1 v Přerově, k nebytovým účelům, a to pro 
potřeby této školy, 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě č.p. 2147 v  Přerově, Denisova  č.o. 

8,  s  paní  S.S., a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  dosavadnímu  
bytu, 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou  č. p. 576 v  Přerově,  U Žebračky č.o.18, s manželi J.a M.K. 
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3523/86/5/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a KRAJSKOU RADOU ŽEN ČSŽ Olomoucký kraj, 
se sídlem Olomouc - Holice, PSČ 772 00, Třída Svobody 31,IČ 00425532, jako poskytovatelem 
veřejné služby. 

 

3524/86/5/2010 Vnitřní předpis č. /2010, kterým se mění vnitřní předpisu č.10/07         
ve znění vnitřního předpisu č.11/09 vydaným Radou města Přerova, 
metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 
určení v domech s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis č. /2010, kterým se mění vnitřní předpisu 
č.10/07 ve znění vnitřního předpisu č.11/09 vydaným Radou města Přerova, metodický pokyn              
k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. 
 
V čl.II se stávající text v bodě 1.) : „Nájemní smlouva k  bytu zvláštního určení v domě                         
s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“)  je uzavírána s žadatelem na podkladě jeho písemné žádosti 
podané na předtištěném tiskopise, a to po splnění podmínek stanovených právními předpisy a tímto 
metodickým pokynem. Žadatelem může být osoba  způsobilá k právním úkonům, nemající žádné 
dluhy vůči statutárnímu městu Přerovu (dále jen Městu),  která dosáhla věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu, nebo je plně invalidní  a jejíž celkový zdravotní stav  a sociální poměry 
odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro 
postupné ubývání soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu“ 
 
nahrazuje textem :  
 
„Nájemní smlouva k  bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“)  je 
uzavírána s žadatelem na podkladě jeho písemné žádosti podané na předtištěném tiskopise, a to po 
splnění podmínek stanovených právními předpisy a tímto metodickým pokynem. Žadatelem může být 
osoba  způsobilá k právním úkonům, nemající žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerovu (dále jen 
Městu),  která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo je  invalidní, kdy se 
jedná o invaliditu třetího stupně ,  a jejíž celkový zdravotní stav  a sociální poměry odůvodňují potřebu 
pečovatelské služby, nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání 
soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu.“ 

 

3525/86/5/2010 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, gen. Štefánika 4 s paní E.H. za 

obvyklých podmínek a za podmínky, že byt převezme v takovém stavu, v jakém se nachází.  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3 s paní A.C.    

za obvyklých podmínek a za podmínky ukončení nájemního vztahu s manž. Č. a M.U. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Přerově, Kojetínská 1946 s panem P.H. a 

paní N.G. za obvyklých podmínek a za podmínky, že byt převezmou v takovém stavu, v jakém               
se nachází.  

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Škodova 33 s panem M.H.na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
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určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 

 

3526/86/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589 příslušném k části obce Přerov          
I-M ěsto, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytového 
prostoru – jednotky č. 2588/102 v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589 příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4), o celkové výměře 65,27 m2 
(hlavní místnosti o výměře 43,81 m2 a vedlejší místnosti o výměře 21,46 m2 a vyhlášení výběrového 
řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 
v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova.  
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 240,- Kč (cena včetně DPH 20 %). 

 

3527/86/6/2010 Záměr výpůjčky a výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – skleníky Michalov a části pozemků p.č. 
4728/3 a 4730/1, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – stavby bez č.p./č.e. stojící na částech pozemků p.č. 4728/3 a  p.č. 
4730/1, oba v k.ú. Přerov o celkové výměře zastavěné plochy cca 275 m² sestávající                
se ze soustavy sbírkového skleníku o výměře cca 126 m², přípravny a technického zázemí        
o výměře cca 77 m² a produkčního skleníku o výměře cca 72 m² doposud nezapsané               
do katastru nemovitostí a částí pozemků p.č. 4728/3 a p.č. 4730/1 oba v k.ú. Přerov 
zastavěných stavbou bez č.p./č.e. stojící na částech pozemků p.č. 4728/3 a p.č. 4730/1              
o celkové výměře zastavěné plochy cca 275 m² sestávající se ze soustavy sbírkového skleníku 
o výměře cca 126 m², přípravny a technického zázemí o výměře cca 77 m² a produkčního 
skleníku o výměře cca     72 m² doposud nezapsanou do katastru nemovitostí. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – stavby bez č.p./č.e. stojící na částech pozemků p.č. 4728/3 a p.č. 4730/1, oba v k.ú. 
Přerov o celkové výměře zastavěné plochy cca 275 m² sestávající se ze soustavy sbírkového 
skleníku o výměře cca 126 m², přípravny a technického zázemí o výměře cca 77 m²                 
a produkčního skleníku o výměře cca 72 m² doposud nezapsané do katastru nemovitostí a částí 
pozemků p.č. 4728/3 a p.č. 4730/1, oba v k.ú. Přerov, které jsou zastavěny výše uvedenou 
stavbou bez č.p./č.e. mezi Statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Technickými služby 
města Přerova s.r.o., sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov – I Město, Přerov, PSČ 750 02,           
IČ: 278 41 090 jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou a to     
na 29 kalendářních dnů. Účelem výpůjčky bude zajištění provozu sbírkového skleníku. 

 
 

3528/86/6/2010 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -   pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod   pozemku p.č. 4360 zastavěná plocha  o výměře 96 m2  v k.ú.Přerov, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
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Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

3529/86/6/2010 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 trvat na usnesení 
Zastupitelstva města Přerova  č. 918/28/3/2010 ze dne 8.2.2010, kterým Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo   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. 

 

3530/86/6/2010 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem 
Přerov a společností ROVINA Agro a.s., IČ 25302663, se sídlem Hulín, 
Krom ěřížská 134 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností ROVINA Agro a.s., IČ 25302663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134,  
jako nájemcem, ze dne 4.7.2008, kterým dojde ke změně označení nájemce ze společnosti ROVINA 
Agro a.s., IČ 25302663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, na společnost  SALIX MORAVA a.s.,       
IČ 25380893, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30.  
V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

 

3531/86/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
 1.   schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu  části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad  o výměře 

242 m2  v k.ú. Lověšice u Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  15.5.2006 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Ing. J.K. jako nájemcem 
ke dni 31.5.2010. 

 
2.   schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad       

o výměře 242 m2 v k.ú Lověšice u Přerova. 
 

 

3532/86/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne       
20.12.2005 ve znění dodatků č. 1 - 5 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. 39 o výměře 20 m2 a zároveň se z předmětu nájmu 
vyjímá místnost č. 35 o výměře 12,30 m2. Nájemné za užívání místnosti č. 39 činí 20.000,- Kč/rok     
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(tj. 1.000,- Kč/m2/rok) bez DPH. Celková výměra nebytových prostor činí 106,1 m2 a celkové nájemné 
činí 97.342,- Kč bez DPH.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

3533/86/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce 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 Chomoprojekt) - místnosti č. S 10 o výměře 20 m2 uzavřené dne           
1.12.2008 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a slečnou V.J. jako vypůjčitelem, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.7.2009. Smlouva o výpůjčce bude skončena dohodou ke dni 
30. 4. 2010. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku 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) - místnosti č. S 10 o výměře 20 m2. 

 

3534/86/6/2010 Schválení zadávací dokumentace a komisí pro veřejnou zakázku 
„Poskytování komplexních komunálních služeb pro Statutární m ěsto 
Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní otevřené veřejné zakázce „Poskytování 

komplexních komunálních služeb pro Statutární město Přerov“ (příloha č. 1). 
 
2. schvaluje komisi pro otevírání obálek složení: 
– Jiří Raba 
– Ing. Petr Vrbka   
– Lenka Cyrnerova  
 
3. schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení : 
 
    Členové        Náhradníci 
 - Ing. Pavel Gala                                      - Mgr. Ing. Jaromír Dvořák 
 - Ing. Tomáš Přikryl                                - Ing. Marcela Herbríková 
 - PhDr. Robert Knobloch                         - Ing. Michal Špalek 
 - Bc. Miroslav Petřík                               - Mgr. Přemysl Dvorský 
 - Ing. Jiří Draška                                      - Vítězslav Nesvadba 
 

 
organizační pracovník:   Marcela Petrovičová 
 

__________________________________________________________________________________ 
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3535/86/7/2010 Oprava sociálního zařízení a kanalizace Mateřské školy Přerov, 
Lešetínská 5  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení opravy sociálního zřízení a kanalizace Mateřské školy Přerov, Lešetínská 

5, včetně zpracování projektové dokumentace 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města zabezpečením zpracování projektové dokumentace 

a komplexním zajištěním opravy sociálního zařízení a kanalizace Mateřské školy Přerov, 
Lešetínská 5, včetně uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude komisí 
vyhodnocena jako nejlepší 

 
3.  schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci opravy sociálního zařízení         

a kanalizace Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5 těmto firmám: 
• Horák Zdeněk, U tenisu 984/ 7, Přerov                               IČ 12687146 
• BJM Přerov s.r.o., Na odpoledni č.p. 363/10, Přerov        IČ 25865021    
• TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291/7a, Přerov IV- Újezdec  IČ 25385399 
• OSG – GREGOVSKÝ s.r.o., Za Váhou 654, Troubky   IČ 26831775 
• KUČERA + GREGOVSKÝ, s.r.o., Polní ulice 2818/7, Přerov  IČ 25857681 
• STAVAREX   PLUS  s.r.o. 

 
4. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
 předseda komise:    Mgr. Elena Grambličková 
 členové komise:      Čestmír Hlavinka 
                     Jiří Raba 
                 Zdeňka Studená (ředitelka MŠ Přerov, Lešetínská 5) 
               Milan Rytíř 
 
5. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

6402 2222 11 Ostatní příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let od 
jiných veřejných rozpočtů 

100,0 + 271,3 371,3 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3326 7 Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 
národního a historického 
povědomí (kaple, sochy aj.) 

337,0 - 50,0 287,0 

3745 7 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň (úpravy veřejných 
prostranství aj.) 

3 680,0 - 100,0 
- 140,0 

3 440,0 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 38 179,9 - 288,7 37 891,2 
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3111 7 Investiční akce (org.500158- 
Oprava soc. zařízení a kanalizace 
MŠ Lešetínská) 

100,0 + 850,0 950,0 

 

3536/86/7/2010 Schválení Smlouvy o výpůjčce MV-25754-1/REG/2-2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce MV-25754-1/REG/2-2010 mezi Českou republikou – 

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ: 00007064 (půjčitel), a Statutárním 
městem Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov (výpůjčitel), kterou je zapůjčen movitý majetek – 
technické vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních  vozidel, 
který je dlouhodobě zapůjčen k zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku 
správních a dopravních evidencí, a to v rozsahu přílohy č. 1. 

 
2. pověřuje podpisem této smlouvy Mgr. Drahomíru Dučákovou, vedoucí Kanceláře tajemníka 

Termín: ihned 
 

3537/86/7/2010 Zasedací místnost magistrátu v budově Smetanova 7a  

Rada města Přerova po projednání pověřuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vedoucí Odboru kanceláře primátora Ing. Danielu 
Novotnou, a v její nepřítomnosti vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Mgr. Drahomíru Dučákovou, 
rozhodováním o bezplatné  výpůjčce zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, která se nachází       
v budově č.p. 3046, příslušné k části obce Přerov I.-Město, na pozemku p.č. 1253/2, stavba pro 
administrativu, a to v souladu s Čl. V Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení 
vlády ze dne 17. 8. 2005 č. 1010) a zřízení práva věcného břemene“ mezi Českou republikou – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a Statutárním městem Přerov (nabyvatel),     
tj. „pouze za účelem výkonu veřejné správy“ 

Termín: průběžně 
 

3538/86/7/2010 Prodej nepotřebného movitého majetku – stánku Vario Hexa, které je 
ve vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitého majetku, stánku Vario Hexa 
(rok pořízení 1995, inventární číslo: 02-00225), který je ve vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova, Fotbalovému klubu Přerov-Kozlovice za cenu znaleckého 
posudku, tj. ve výši 22 450,00 Kč (cena je vč. 20% DPH). 

 

3539/86/7/2010 Schválení provozní doby a stavu zaměstnanců v Galerii města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provozní dobu Galerie města Přerova v rozsahu pondělí zavřeno, úterý až pátek      

od 9,00 do 18,00 hod., sobota a neděle od 9,00 do 17,00 hod., a to od 1. května 2010, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 37 891,2 * - 100,7 37 790,5 
 11  Kulturní a informační služby 

 města Přerova 
6 554,4 + 100,7 6 655,1 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ   UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

11  Kulturní a informační služby města 
 Přerova - příspěvek na provoz a investice 

6 554,4 + 100,7 6 655,1 

 
3. schvaluje vstupné do Galerie města Přerova ve výši 0 - 10,-- Kč. 

 

3540/86/7/2010 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova do Ivano-Frankivsku ve složení Mgr. Elena Grambličková a MUDr. Eva Šenkýřová, s řidičem 
Petrem Koutným. Cesta se uskuteční ve dnech 6.-9.5.2010. 

 

3541/86/7/2010 Podněty a připomínky z orgánů města 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. bere na vědomí náměty a připomínky vznesené na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova  
 
2. ukládá tajemníkovi koordinovat jejich řešení v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

3542/86/7/2010 Dohoda o skončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu „Prostor na střeše 
bytového domu na ulici 17.listopadu č.4, na kterém je umístěna technologie městského kamerového 
systému“. 

 

3543/86/7/2010 Odpovědi na petice občanů bydlících v domech č.o. 1 - 11 na tř. gen. 
Janouška ve věci rekonstrukce komunikace včetně výstavby nových 
parkovacích stání ve vnitrobloku ulic Jana Jiskry z Brandýsa, 
Želatovská a tř. gen. Janouška v Přerově 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petice obyvatel domů č.o. 1 - 11 na tř. gen. 
Janouška v Přerově a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 

 

3544/86/7/2010 Kontrola plnění usnesení 3219/79/7/2010 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 20.000,-- Kč na organizační 
a technické zabezpečení tradiční steeplechasse. města Přerova konaného v rámci dostihového 
mítinku 24. dubna 2010 na závodišti v Radslavicích 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  2324    Přijaté nekapitálové příspěvky 
 a náhrady 

1 658,7 + 20,0 1 678,7 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 11  Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 410,0 + 20,0 5 430,0 
 

 
 

V Přerově dne 21. dubna 2010 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


