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USNESENÍ z 91. schůze Rady města Přerova konané dne 7. července 2010 

 

3785/91/1/2010 Program 91. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 7. července 2010, 
 
2. schvaluje p. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 91. schůze Rady města 

Přerova. 
 

3786/91/2/2010 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Na Příkopě 
858/20, 111 21 Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 1002291408/2700. 

 

3787/91/3/2010 Opravy místních komunikací – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (zákon) 

o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektových dokumentací, související 
inženýrskou činnost a získání příslušných povolení na opravy místních komunikací. Jako 
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti STAVING engineering s.r.o., 
Kojetínská 199/2, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 34 107 za nabídkovou cenu 553 000 Kč bez 
DPH (663 600 Kč vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerovem a zhotovitelem: 

STAVING engineering s.r.o., Kojetínská 199/2, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 34 107         
za nabídkovou cenu 553 000 Kč bez DPH (663 600 Kč vč. DPH). 

 

3788/91/3/2010 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova"  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) - 

výzvy 09 na projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", 
 
2. ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Kanceláří tajemníka připravit a předložit projektovou 

žádost o dotaci z IOP, 

Kontrolní termín: 6.12.2010 

3. schvaluje výzvu k podání nabídky na poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci 
projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", dle 
důvodové zprávy, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon) jako veřejnou zakázku malého rozsahu, 
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4. schvaluje vyzvané zájemce: 
 1. EUNICE CONSULTING a.s., Belgická 642/15, Praha 2, IČ: 27073301 
 2. RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, Brno-Štýřice, IČ: 25327275 
 3. GRANATIKA České spořitelny, a.s., Jakubské náměstí 127/5, Brno-střed, IČ: 25597001 
 4. RPSC ideas s.r.o., 17. listopadu 1126/43, Olomouc, IČ: 28607368 

5. ECONOMY RATING a.s., Lidická 1869/28, Brno-střed, IČ: 27663761 
 
5. ustanovuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení: 
 - Ing. Jiří Lajtoch - primátor města 
 - Mgr. Josef Kulíšek - náměstek primátora 
 - Václav Zatloukal - člen rady města 
 - Bc.Ivo Kropáč - člen rady města 
 - Ing. Jiří Bakalík - tajemník 

- Ing. Pavel Gala - vedoucí odboru rozvoje 
 

3789/91/3/2010 Opatření obecné povahy 

Rada města Přerova po projednání vydává Opatření obecné povahy – Územní opatření o stavební 
uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “ Mimoúrovňové křížení silnice 
I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “ pro stavbu “ Výrobní a skladové haly firmy TRINOM 
s.r.o. a PEMAP s.r.o., v Přerově mezi ulicí Tovačovská a Kojetínská “, situovanou na pozemcích v 
katastrálním území Přerov, které jsou součástí výše citované stavební uzávěry ( dle důvodové zprávy a 
přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 

 

3790/91/3/2010 Zajištění finančních prostředků na investiční akce 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi ve spolupráci s vedoucí 
odboru finančního pí Oldřiskou Sedláčkovou a vedoucím odboru rozvoje Ing. Pavlem Galou zajistit 
finanční prostředky na provedení realizací dvou nových jmenovitých akcí města Přerova – Stavební 
úpravy ul. Hostýnská-Durychova, Přerov a Prodloužení komunikace v ul. Větrná v Přerově – Újezdci 
v celkovém finančním objemu 8 600 tis. Kč. 

Kontrolní termín: září 2010 
 

3791/91/3/2010 Cyklostezka Žebračka – schválení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ustanovuje dle § 59 a 71 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách komisi pro otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve složení: 
 

Členové komise   
Bc. Lenka Cyrnerová RTS a.s 

Jan Vrbka RTS a.s. 

Jiří Raba Zástupce zadavatele. 
 
2. ustanovuje dle  § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Jan Široký Projektant Ing. Ivo Chrysten Projektant 
Ing. Jiří Draška Zadavatel Ing. Dan Hos  Zadavatel 
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Bc. Václav Zatloukal zadavatel Ing. Otakar Smejkal Zadavatel 

Ing. Michal Špalek Zadavatel Michal Zácha Zadavatel 
 Václav Kolář Zadavatel Ing.arch. Vladimír Petroš Zadavatel 

 
 

3792/91/3/2010 Dodávka teleskopického nakladače pro potřeby TSmP  – schválení 
zadávacího řízení 

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

úplnému předání  teleskopického nakladače pro potřeby TSmP v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

       Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. AGRALL zemědělská technika a.s. Znojmo 25325329 
2. Prima, komanditní společnost, Kroměříž 15549151 

3. NEZ AGRO s.r.o., Hradec nad Moravicí 25368885 
4. ZEAS, a.s., Staré Hradiště 48154954 
5. DAGROS, s.r.o. Kostomlaty nad Labem 26807203 
 

 

3793/91/3/2010 Parkoviště a komunikace Jižní čtvr ť Přerov - I.etapa, Dětské hřiště 
Jižní čtvr ť IV Přerov – schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nabídky na stavební úpravy – 

vybudování parkovišť a úpravy komunikací a dětského hřiště v lokalitě Jižní čtvrť IV v 
Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o. 
Železničního vojska 1386 Valašské Meziříčí, IČ 60775530 s nabídkovou cenou 8 400 000,- 
Kč (vč. DPH). 

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

MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386 Valašské Meziříčí, IČ 60775530 s 
nabídkovou cenou 8 400 000,- Kč (vč. DPH). 

 

3794/91/3/2010 Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvr ť II/13 v Přerově a 
Regenerace a revitalizace bytového domu Škodova 33 v Přerově– 
schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nabídky na stavební úpravy – 

regeneraci a revitalizaci bytového domu Jižní čtvrť II/13 a bytového domu Škodova 33            
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 s nabídkovou cenou 14 047 913,- Kč           
(vč. DPH). 
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2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 
Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 s nabídkovou cenou 
14 047 913,- Kč (vč. DPH). 

 

3795/91/3/2010 Obnova ohradní zdi  hřbitova, Přerov – schválení dodatku ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby Morava, IČ 480 35 599 na úpravu termínu a ceny plnění. Původní termín dokončení 20.6.2010 
se upravuje na 20.7.2010.Cena za dílo se navyšuje o 303 353 Kč vč. DPH na cenu 4 259 578 Kč vč. 
DPH. 

 

3796/91/3/2010 Dopravní stavby Přerov – 3.část – fréza, stavební úpravy komunikací – 
schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha, IČ 452 74 924 na realizaci prací, 
které souvisí s frézováním místních komunikací a rekonstrukci stávajících asfaltových 
komunikací v Přerově a místních částech Přerova v rámci jednacího řízení bez uveřejnění v 
souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
s nabídkovou cenou ve výši 33 722 540,40 Kč vč. DPH. 

 
2. konstatuje , že rozhodnutí pod bodem č. 1. nabude platnosti po naplnění usnesení 

Zastupitelstva města ze dne 14.6.2010 pod č. 1035/30/4/2010 bod 1. 
Zodpovídá: Mgr. Josef Kulíšek 

 
 

3797/91/3/2010 Projekt "Jižní předpolí Tyršova mostu v Přerově" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední 

Morava (ROP) na projekt "Jižní předpolí Tyršova mostu v Přerově", 
 
2. ukládá Odboru rozvoje připravit projekt a předložit projektovou žádost o dotaci z ROP 

Střední Morava. 

Kontrolní termín: 2.8.2010 

 

3798/91/3/2010 SMLOUVA o společném postupu zadavatelů – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů 
uzavřenou mezi Správou silnic Olomouckého kraje, se sídlem  Lipenská 120, 772 11 Olomouc a 
Statutárním městem Přerovem na společný výkon zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na stavbě: Oprava silnice č. III/04721 Přerov, ul. Tovární - SO 101 Silnice 
III/04721- úsek A/ km 0,000 – 0,10477, úsek B/ km 0,10477 – 0,19277 – investor SSOK, úsek A/ 
parkovací pruh a napojení MK a  úsek B/ parkovací pruh a napojení MK – investor Město Přerov. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3799/91/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov – schválení  

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

zakázkách (zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci stavebních prací spočívajících 
v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební 
úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy Velká Dlážka v Přerově  
dodavatele MEKOS GROUP a.s., Polská 1174/3A, 77900 Olomouc, IČ: 26821834 z důvodu 
neúplnosti nabídky. Uchazeč nepředložil v nabídce POV (plán organizace výstavby). 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nabídky na  realizaci stavebních 

prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné 
související stavební úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy Velká Dlážka 
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti PROFISTAV Přerov a.s. ul. 
9. května 217, 750 02 Přerov, IČ 25896873  s nabídkovou cenou ve výši 17 406 000,- Kč vč. 
DPH. 

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

společnosti PROFISTAV Přerov a.s. ul. 9. května 217, 750 02 Přerov, IČ 25896873                 
s nabídkovou cenou ve výši 17 406 000,- Kč vč. DPH. 

 
4. konstatuje , že rozhodnutí pod bodem č. 2.a 3. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

3800/91/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Trávník, Přerov – schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nabídky na  provedení stavebních 

prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné 
související stavební úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy na ul. Trávník 
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti PTÁČEK – pozemní stavby 
s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín - Kojetín, IČ 25896873 s nabídkovou cenou 17 839 625,- Kč 
(vč. DPH). 

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

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín - Kojetín,  IČ 25896873             
s nabídkovou cenou 17 839 625,- Kč (vč. DPH).   

 

3801/91/4/2010 Darovací smlouva - povodně 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 150 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Alcan Děčín Extrusions s. r. o., se 
sídlem Děčín V., Ústecká 37, 405 35 Děčín, IČ 18380654, jako dárcem, jejímž účelem je dar 
určený na částečnou úhradu škod způsobených povodní, na opravu lávky přes řeku Bečvu u 
tenisového areálu v Přerově, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 150,0 150,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2219 7  Ostatní záležitosti pozemních 
 komunikací 

4 035,0 * + 150,0 4 185,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

3802/91/4/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č..../2010,            
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …./2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 

 

3803/91/4/2010 Rozpočtové opatření č. 13 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

3804/91/4/2010 Rozpočtové opatření č. 13 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 2. 
 

3805/91/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Tomáš Zobaník 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a panem T.Z. 
na částečnou úhradu nákladů spojených s reprezentací města Přerova na hasičských světových 
hrách v Jižní Koreji, konaných ve dnech 21.8. - 29.8.2010, 

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

závazného ukazatele: 
Příjmová část v tis. Kč 
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PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  1341 11  Poplatek ze psů 1 435,0 + 30,0 1 465,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

5519 1  Ostatní záležitosti požární 
 ochrany 

0,0 + 30,0 30,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

30 214,7 * + 30,0 30 244,7 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

3806/91/4/2010 Přijetí daru a uzavření smlouvy o reklamě - hody 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000,-- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s, se sídlem Přerov, 750 02  Přerov I – Město, Šířava 483/21, IČ:  476 74 521 jako dárcem, 
jejímž účelem je podpora kultury, konkrétně zabezpečení přerovských Svatovavřineckých 
hodů, 

 
2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru ve výši 35.530,-- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., Na hrázi 3165/17, 750 02  Přerov I – Město, IČ 27841090 jako dárcem, jejímž 
účelem je montáž a demontáž pódia, včetně zastřešení, pro zabezpečení přerovských 
Svatovavřineckých hodů, 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000,-- Kč  mezi statutárním 

městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem  PSS Přerovská stavební, a.s., 
Skopalova 2861/7, 750 02  Přerov I-Město, IČ 27769585, v rámci přerovských 
Svatovavřineckých hodů. 

 

3807/91/5/2010 Úprava platu ředitelů  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 17. 06. 2010 úpravu platového tarifu paní Bc. Haně Ondrášové, 

ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu uvedeném dle 
důvodové zprávy, 

 
2. schvaluje s účinností od 22. 06. 2010 výši platu paní Mgr. Ludmile Spielvogelové, ředitelce 

Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy. 
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3808/91/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 38,  s manželi  M. a A.S., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.7 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 38,  s manželi I. a J.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 404  v Přerově II - Předmostí, Tyršova   č.o. 68, s paní M.Č. 
 

3809/91/5/2010 Návrh na uzavření nájemních smluv 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
  
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Osmek 7 s paní A.M. za obvyklých 

podmínek. 
 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní L.B. za obvyklých 

podmínek. 
 
3. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Přerově, gen. Štefánika 6 s panem D.Ť., který mu 

bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (40.000,- Kč). 
 
4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Husova 15 s panem Z.S. za obvyklých 

podmínek. 
 
5. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Na hrázi 34 s paní J.C., který jí bude 

poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
 
6. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v Přerově, Kojetínská 1946 s panem Š.L. 

výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
 
7. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Husova 11 s panem D.L. na dobu určitou ½ 

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

 
8. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Husova 7 s panem R.L. za obvyklých 

podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
 
9. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 1826 s paní Z.K. za obvyklých 

podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
 
10. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, nám. Svobody 4 s manž. L. a L.K. na dobu 

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

 
11. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1828 s panem G.L. na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
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12. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Kratochvílova 14 s paní M.A. na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
13. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Pod skalkou 16 s panem V.B. na dobu 

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

 

3810/91/5/2010 Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oken a dveří v objektu Městských jeslí, Svisle 
2, Přerov. 

 

3811/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2614/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 2614/1 zahrada o výměře 350 m2  v k.ú. 
Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 7.3.2000  ve znění dodatku č.1 ze dne 28.3.2001 
a dodatku č.2 ze dne 30.12.2003 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
M.T. jako nájemcem ke dni 31.7.2010, 
 
2. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 2614/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3812/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 805/6 ovocný sad o výměře 300 m2  v k.ú. Dluhonice. 

 

3813/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 17/1 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  výpůjčku části 
pozemku p.č. 17/1 ost.plocha  o výměře  180 m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova 
 

 

3814/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 190, p.č. 191 a 
stavby bez čp/če na pozemku p.č. 190, vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města -  úplatný převod pozemku p.č. 190 zast. plocha a nádvoří o výměře 16m2 a p.č.191 
zahrada o výměře 2093 m2 a stavby bez čp./če na pozemku p.č. 190, vše v k.ú. Újezdec u Přerova      
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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3815/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova směna  nemovitých věcí  v majetku  
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 549/1, p.č. 549/2, p.č. 549/3 
za pozemek p.č. 655/3  vše v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení  ze 78. schůze Rady města Přerova 
konané dne 16.12.2009,  č. 3153/78/2009 tak, že text - "záměr statutárního města Přerova – úplatný  
převod pozemku p.č. 549/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, p.č. 549/2  zahrada                
o výměře 1118 m2 , p.č. 549/3 ostatní plocha  jiná plocha o výměře  273 m2   vše v k.ú. Henčlov" 
 
se nahrazuje textem 
 
 „- záměr statutárního města Přerova – směnu  pozemku p.č. 549/1 zastavěná plocha a nádvoří             
o výměře 100 m2, p.č. 549/2  zahrada  o výměře 1118 m2,  p.č. 549/3 ostatní plocha,  jiná plocha          
o výměře  273 m2   vše v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova,  za pozemek p.č. 
655/3 orná  půda o výměře 4041 m2 v k.ú. Henčlov  ve  spoluvlastnictví paní I.D.( k id. ½ ) a  paní  
D.H.(k id. ½ ).“ 

 

3816/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6164 a  
pozemku  p.č. 6163/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 6163/1  ostatní plocha o výměře 8510m2,  pozemku p.č. 6163/2 orná půda o výměře 12327 m2 a 
části pozemku  p.č. 6164 orná půda o výměře 23438 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

3817/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/20 v k.ú. 
Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 238/20 o výměře 195 m2 v k.ú.Předmostí 
vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 25.8.2008 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako  pronajímatelem a  D.S. jako nájemcem ke dni 31.7.2010, 
 
2.  záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/20 o výměře 195 m2  v k.ú. 
Předmostí. 

 

3818/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z vlastnictví statutárního města Přerova – 12 nebytových jednotek 
(garáží) v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864 příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 12 nebytových jednotek (garáží) v objektu 
bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 
2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 2790/3: 
 
jednotka č.        výměra v m2     spoluvlastnický podíl 
 2863/101                     15,34                         1534/294018 
 2863/102                     15,41                           1541/294018 
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 2863/103                     18,48                           1848/294018 
 2863/104                     22,50                           2250/294018 
 2863/105                     18,57                           1857/294018 
 2863/106                     14,98                           1498/294018 
 2864/101                     15,29                           1529/294018 
 2864/102                     15,41                           1541/294018 
 2864/103                     18,60                           1860/294018 
 2864/104                     22,42                           2242/294018 
 2864/105                     18,88                           1888/294018 
 2864/106                     15,40                           1540/294018 

 

3819/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovité věci     
v majetku statutárního města Přerova - budovy bez čp/če stavba 
technického vybavení příslušné k části obce Přerov XII. - Žeravice na 
pozemku p.č. 656/2 v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 656/2 v k.ú. 
Žeravice - do základního  kapitálu společnosti VaK Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy bez č.p/če, stavba technického vybavení, 
příslušné k části obce Přerov XII. - Žeravice, na pozemku p.č. 656/2 zast. pl. o výměře 105 m2 v k.ú. 
Žeravice a pozemku p.č. 656/2 zast.pl. o výměře 105 m2 v k.ú. Žeravice do základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521                   
v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 

 

3820/91/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4643/1 v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č.4643/1 ostatní plocha                
o výměře 480 m2  v k.ú. Přerov. 

 

3821/91/6/2010 Záměr statutárního města Přerova -  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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - 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 (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 47 o výměře 17,9 m2. 

 

3822/91/6/2010 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, nám. T.G.Masaryka 223/12 – převod budovy č.p. 735, příslušné 
k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 3082/3 
(Bayerova 5) a pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 959/29/4/2010 z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12.4.2010, 
kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, kterou 
statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, 
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Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení č.p. 
735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o 
výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, tak, že text:  
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení 
č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o 
výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, kterým dojde ke změně označení nemovitostí jako předmětu převodu na 
budovu č.p. 735, příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 3082/3 a 
pozemek p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov. V ostatním se text 
kupní smlouvy ze dne 8.2.2010 nemění.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení 
č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o 
výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, kterým dojde ke změně označení nemovitostí jako předmětu převodu na 
budovu č.p. 735, příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 3082/3 a 
pozemek p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov.  
 
Dodatkem č. 1 se dále mění platební podmínky uhrazení kupní ceny tak, že kupující není povinen 

uhradit prodávajícímu celou kupní cenu ve výši 16.585.723,-Kč do 31.8.2010, ale část kupní 
ceny      ve výši 8.292.861,50 Kč do 31.10.2010 a část kupní ceny ve výši 8.292.861,50 Kč do 
30.11.2010.       V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 8.2.2010 nemění.“ 
 

 

3823/91/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností Pekařství Illík, spol. s r.o., se sídlem Bílovec - Lhotka 8, PSČ: 743 01, 
IČ: 43960651, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. Výše nájemného bude činit 168.000,- Kč/rok, tj. 1.917,80 Kč/m2/rok (dle nabídky ve 
výběrovém řízení). Účelem nájmu bude prodejna pekařských výrobků. 

 

3824/91/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 122, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 
20) 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu k bydlení č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 (hlavní místnosti o výměře 62 m2 a vedlejší místnosti   
o výměře 1,84 m2) mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Pavlem Soukupem, 
místem podnikání: F. S. Tůmy 1214, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ: 76088421, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
108.000,- Kč/rok, tj. 1.691.70 Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu bude 
provozování prodejny s dámskou konfekcí. 

 

3825/91/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – 
skončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3590/87/6/2010 z 87. schůze konané           
dne 4. 5. 2010, kterým schválila skončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 1. 8. 2000 mezi statutárním 
městem Přerovem jako pronajímatelem a F.V. Přerov jako nájemcem na část pozemku p. č. 4587/2 v 
k. ú. Přerov o výměře 14 m². Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 30. 5. 2010.  
a to tak, že text: 
„Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 30. 5. 2010.“ 
se nahrazuje textem:  
„Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 30. 7. 2010.“ 

 

3826/91/6/2010 Ukončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 83, příslušném k 
části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 29) 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 3763/90/6/2010 z 90. schůze Rady města 
Přerova konané dne 21. 6. 2010, kterým schválila uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na 
základě nájemní smlouvy ze dne 16. října 1996 na nebytové prostory o celkové výměře 37,46 m2 
situované v budově č.p. 83, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97, 
Hranická 29, v k.ú. Předmostí uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města 
Přerova jako pronajímatelem a panem Jiřím Červinkou, místem podnikání: Dr. Milady Horákové 24/9, 
751 24 Přerov II-Předmostí jako nájemcem ke dni 31. 10. 2010. Nebude-li dohoda o skončení nájmu 
uzavřena nejpozději do 10. 7. 2010, statutární město Přerov podá výpověď z nájmu. 

 

3827/91/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, 
příslušném k části obce Přerov VIII-Hen člov na pozemku p.č. 165        
v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 2. 
2008 na nájem části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, příslušném k části 
obce Přerov VIII-Henčlov na pozemku p.č. 165 v k.ú. Henčlov o výměře 37,2 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a panem B.G. jako vypůjčitelem. 
Dodatkem se rozšiřuje předmět výpůjčky o místnost č. 012 o výměře 11,10 m2. Celková výměra 
nebytových prostor činí 48,3 m2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

3828/91/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 461, p.č.656/1 a p.č. 1021      
v k.ú.Žeravice  v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a  ČEZ Distribuce 
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a.s.,  se sídlem Děčín, Teplická  874/8, IČ 27232425  jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
 Předmětem smlouvy bude umístění  zařízení kabelového  vedení nízkého napětí na pozemku 
p.č. 461 ost. plocha , p.č. 656/1 ost. plocha  a p.č. 1021 ost. plocha, vše  v k.ú. Žeravice, které jsou      
v majetku statutárního města Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající   
v povinnosti strpět a umožnit budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na tuto nemovitost , za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění kabelového vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu č.  428-65/2008.   
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku č. 5850/130/2010 ve výši  4 220,- Kč za zřízení věcného břemene, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

3829/91/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4600, p.č. 4643/1                
v majetku statutárního města Přerova, oba v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel NN na pozemcích p.č. 
4600, p.č. 4643/1, oba v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku statutárního města Přerova a  s tím spojené 
omezení , spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným 
třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění kabelu NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5091-60/2009. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5810/90/2010  ve výši 10.580,-Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 

 

3830/91/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 535 v majetku 
statutárního města Přerova, v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel NN na pozemku p.č. 535 
v  k.ú. Přerov, který je v majetku statutárního města Přerova a  s tím spojené omezení, spočívající        
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a 
příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění kabelu NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5141-133/2009. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5773/53/2010  ve výši 15.670,-Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 

 

3831/91/6/2010 Sdělení ve věci úplatného převodu nemovitých a movitých věcí 
tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická kasárna“ v obci a k.ú. 
Přerov pro ČR-Ministerstvo obrany ČR 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí sdělení statutárního města Přerova ve věci 
úplatného převodu nemovitých a movitých věcí tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická 
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kasárna“ v obci a k.ú. Přerov -  pro ČR-Ministerstvo obrany ČR, se sídlem Praha 6, Tychonova 1,    
IČ: 60162694, týkající se vyhlášeného výběrového řízení na výběr vhodného zájemce o koupi 
nemovitostí a movitých věcí tvořících uvedený areál, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1. 

 

3832/91/6/2010 Veřejná zakázka na "Poskytování komplexních komunálních služeb 
pro Statutární město Přerov - výběr nejvhodnější nabídky" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o 

výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky na "Poskytování komplexním komunálních 
služeb pro Statutární město Přerov". Jediná nabídka byla předložena od společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, IČ : 27841090 s 
nabídkovou cenou ve výši 88 568 357,- Kč včetně DPH za jeden rok plnění. 

 
2.  schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se 

sídlem Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, IČ : 27841090 s nabídkovou cenou 88 568 357,- 
Kč včetně DPH za jeden rok plnění. 

 

3833/91/6/2010 Bezúplatný převod movitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - schodišťové pojízdné plošiny zn. Minerva 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod schodišťové pojízdné plošiny zn. Minerva inventární číslo 1001276/00 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví ČR - Okresního soudu v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, 
Smetanova 2016/2, IČ: 025275. 

 

3834/91/7/2010 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova ve výši 70 000,-
Kč s žadatelem Stavební bytové družstvo, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov, IČ 
00056236, a to na celkovou obnovu uliční fasády, vč. odstranění 3 ks výkladců, osazení 3ks 
oken, výměny 2ks vstupních dveří, výměny střešní krytiny a klempířských prvků, domu 
Kratochvílova č.p. 624, ležícího na pozemku p.č.100, k.ú. Přerov; 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč 
na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova žadateli 
PRELAX spol. s r.o., se sídlem Za Mlýnem 2, Přerov, IČ 25375997, a to na zednické 
vyspravení fasády, vč. penetrace a barevného nátěru fasády a opravu a nátěr klempířských 
prvků objektu Za Mlýnem 602/2, Přerov. 

 

3835/91/7/2010 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k uzavřené SMLOUVĚ               
O PROVEDENÍ DÍLA „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy Magistrátu 
města Přerova“ a O KONZULTAČNÍ 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, ve znění Dodatku č. 2  
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ze dne 11.5. 2010, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro zhotovení díla dle důvodové zprávy. 
 

3836/91/7/2010 Zpráva o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené působnosti na 
Magistrátu města Přerova a některých dalších kontrol za I. pololetí 
roku 2010 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrol kvality výkonu 
přenesené působnosti na Magistrátu města Přerova a některých dalších kontrol za I. pololetí roku 
2010. 

 

3837/91/7/2010 Zpráva o výsledku kontroly Oblastního inspektorátu práce ve věcech 
odměňování zaměstnanců Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o výsledcích kontroly Oblastního 
inspektorátu práce ve věcech odměňování zaměstnanců Statutárního města Přerova. 

 

3838/91/7/2010 Odpověď na petici občanů bydlících v domech ul. Tyršova, Kotkova a 
Janáčkova v Přerově-Předmostí ve věci zachování stávajícího 
travnatého hřiště před domem Tyršova 6, 8 a 10. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domů Tyršova, Kotkova a 
Janáčkova v Přerově Předmostí a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 

 

3839/91/7/2010 Cena města Přerova 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností - Cena města Přerova 2010, 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 2010. 

 

3840/91/7/2010 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Mgr. Elena Grambličková, Ing. Jiří Bakalík a p. Rudolf Neuls s řidičem. Cesta se 
uskuteční ve dnech 20.-24.7.2010 při tradičním přechodu přes řeku Maas. 

 

3841/91/7/2010 Dopis p. Z.T. – mimosoudní vypořádání 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí dopis p. Z.T. ve věci mimosoudního vypořádání náhrady škod, 
 
2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi ve spolupráci s dotčenými odbory MMPr 

odpovědět p. T. 

Kontrolní termín: ihned 

 

3842/91/7/2010 Informace o zaplavování zahrádek pod Kozlovicemi 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď Kanceláře primátora ve věci zaplavování 
zahrádek pod Kozlovicemi. 

 

3843/91/7/2010 Lávka u tenisu – odpověď na dopis Ing. K.F. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje znění odpovědi na dopis Ing. F.K. ve věci posouzení 
technického stavu lávky u tenisu v Přerově. 

 

3844/91/7/2010 Dopis Ing. T.T. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí dopis Ing. T.T. ve věci rekonstrukce výstupních objektů bývalého podchodu 

na Třídě 17. listopadu (u bývalé Komuny). 
 
2. ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi ve spolupráci s dotčenými odbory MMPr 

odpovědět a reagovat na připomínky uvedené v dopise. 

Kontrolní termín: ihned 

 

3845/91/7/2010 Dopis p. J.H. 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla vzít na vědomí dopis p. J.H. ve věci nabídky členství 
městu Přerovu ve sdružení Povodňová Ochrana Morava - POM, o.s. 

 

3846/91/8/2010 Informace členů Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace vznesené členy Rady města Přerova. 
 

V Přerově dne 7. 7. 2010  

 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch                      Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                            člen Rady města Přerova  


