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USNESENÍ z 3. schůze Rady města Přerova konané dne 20. prosince 2010 

 

92/3/1/2010 Program 3. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 3. schůze Rady města Přerova konané dne 20. prosince 2010, 
 
2. schvaluje Ing. Jarmilu Havlíčkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 3. schůze Rady města 

Přerova. 
 

93/3/2/2010 Kontrola plnění usnesení č. 4088/95/7/2010 - Jednotný vizuální styl 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Odbor rozvoje ve spolupráci s Kanceláří primátora a jmenovanou pracovní skupinou 

vypracováním zadání pro zpracování Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova  
v rozsahu varianty č.3  za podmínky zajištění finančního krytí, 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.3.2011 

2. schvaluje pracovní skupinu ve složení Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín, Bc. Václav 
Zatloukal, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Daniela Novotná, Mgr. Bohuslav Přidal, Zdeněk Daněk, 
Ing, Jana Pivodová, která se bude zabývat problematikou jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova. 

 

94/3/2/2010 Kontrola usnesení RM č. 3025/75/7/2009 – čištění komunikací I., II. a 
III. t řídy na území města 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM č. 3025/75/7/2009, 
 
2. ukládá Odboru životního prostředí zajistit v průběhu roku 2011, mimo období režimu zimní 

údržby, vyčištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova 
(zejména ulic Dvořákova, Bratří Hovůrkových, 9. května), a to s četností odpovídající výši 
schváleného objemu finančních prostředků pro tento účel. 

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ 

Termín: 31.12.2011 

 

95/3/2/2010 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 01.07 2010 – 30. 09. 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 
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21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 01. 07. 2010 – 30. 09. 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 01. 07. 2010 – 30. 09. 2010 dle 
důvodové zprávy. 

 

96/3/3/2010 Parkoviště a komunikace Jižní čtvr ť Přerov - I.etapa, Přerov – 
schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386 Valašské Meziříčí, 
IČ 60775530 na stavební úpravy – vybudování parkovišť a úpravy komunikací a dětského hřiště          
v lokalitě Jižní čtvrť IV v Přerově na realizaci prací nad rámec projektové dokumentace s nabídkovou 
cenou 573 161,98 Kč (687 794,48 Kč vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

97/3/3/2010 Gymnastická hala v ZŠ U Tenisu v Přerově – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností Stavební firma Pospíšil s.r.o., Škodova 3, 750 02 Přerov, IČ 25356798           
na dodávku sportovního vybavení do gymnastické haly v rekonstruované části objektu ZŠ U Tenisu     
v Přerově s nabídkovou cenou 498 197,00 Kč (vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

98/3/3/2010 Parkoviště a komunikace Jižní čtvr ť Přerov - I.etapa, Dětské hřiště 
Jižní čtvr ť IV Přerov – schválení dodatku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi Statutárním 
městem Přerovem a společností SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386, Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530 na stavební úpravy – vybudování parkovišť a úpravy komunikací a dětského 
hřiště v lokalitě Jižní čtvrť IV v Přerově na úpravu termínu plnění. Původní termín dokončení 
11.10.2010 se nahrazuje termínem do 10.12.2010. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

99/3/3/2010 ZŠ Hranická 13, Přerov – Předmostí – schválení smlouvy na výmalbu  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 

2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 25896873 na výmalbu vnitřních prostor Základní školy 
J.A.Komenského, Hranická 13, Přerov s nabídkovou cenou 998 169,- Kč (vč. DPH). 

 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3113 5 Investiční akce (org. 500009 - Přerov, Předmostí ZŠ 
Hranická - energetické opatření - zateplení) 

37 310,0 + 940,0 38 250,0 
 

2219 5 Investiční akce (org. 500146 - Regenerace Předmostí - 
parkoviště Pod Skalkou) 

     9 015,0 - 220,0 8 795,0 
 

2219 5 Investiční akce (org. 500186 - Újezdec, ul. Větrná - 
stavební úpravy, prodloužení) 

  3 700,0 - 190,0 3 510,0 
 

3412 5 Investiční akce (org. 500043 - Stavební úpravy zimního 
stadionu) 

1 684,0         - 200,0 1 484,0 
 

3632 5 Investiční akce (org. 500149 - Regenerace hřbitova - I. 
etapa - ohradní zeď) 

5 140,0      - 70,0 5 070,0 
 

2219 5 Investiční akce (org. 500074 - Podchod tř. 17. listopadu - 
nové zastropení a zastřešení) 

4 463,1 - 132,1 4 331,0 
 

6171 5 Investiční akce (org. 500153 - Přerov, nám. TGM 16 - 
stavební úpravy) 

100,0 - 100,0 0,0 

2219 5 Investiční akce (org. 500112 - Cyklostezka Žebračka)  4 610,0 - 27,9 4 582,1 
 
                

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 

 

100/3/3/2010 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VII. etapa parkoviště Pod 
Skalkou – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností společnosti SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ 60775530  na realizaci prací nad rámec projektové dokumentace stavebních 
úprav související s regenerací Panelového sídliště v Přerově - Předmostí – VII.etapa – parkoviště, 
komunikace s nabídkovou cenou ve výši 429 949,92 Kč (515 931,50 Kč vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

101/3/3/2010 Plavecký areál - dostavba a technologie – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností společnosti PSS stavební společnost a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 
Přerov, IČ 277 69 585 na realizaci prací nad rámec projektové dokumentace na dostavbě areálu 
plaveckého bazénu v Přerově s nabídkovou cenou ve výši 1 869 121,48 Kč bez DPH (2 242 945,77 Kč 
vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
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102/3/3/2010 Statické zajištění objektu Městského domu v Přerově – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností KOS consult, s.r.o., Havlíčkova 28, 750 02 Přerov, IČ 26872785 na realizaci 
veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání a dokončení stavby statického zajištění objektu 
Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov s nabídkovou cenou 880 000,- Kč vč. DPH. Na druhém 
pořadí se je vyhodnocena nabídka od společnosti PRINS ing. Josef Kolář, IČ 10637028 s nabídkovou 
cenou 940 000 tis. Kč vč. DPH a na třetím pořadí byla vyhodnocena nabídka od společnosti 
SANATĚS Olomouc s.r.o., IČ 26863006 s nabídkovou cenou 980 000,- Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

103/3/3/2010 Kompostárna - dokumentace pro stavební povolení 

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

úplnému předání a dokončení  díla - projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci 
"Kompostárna Přerov" 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: 
 
 - PRINTES - ATELIER s.r.o.   IČ 25391089 
 - ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. IČ 43541747 
 - IDOP Olomouc, akciová společnost  IČ 18050077 
 - EkoINPROS, spol. s r.o.   IČ 00547522 
 - RPS Ostrava a.s.    IČ 25371738 
 
3. jmenuje komisi pro otevření obálek, vyhodnocení kvalifikace a posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení: 
 
 - Mgr. Josef Kulíšek 
 - Ing. Jarmila Havlíčková 
 - Ing.Radek Koněvalík     
 - Bc Václav Zatloukal 
 - Ing. Pavel Gala 
 - Ing.arch. Vladimír Petroš 
 - RSDr. Josef Nekl 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 

 
 

104/3/3/2010 Smlouva o zhodnocení silničního majetku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku podle 
ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
statutárním městem Přerovem jako investorem stavby "Stavební úpravy stávajícího dopravního 
připojení hotelů na ulici Dvořákova v Přerově" a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, 
PSČ 779 11, IČ 606 60 399, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 
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Olomouc, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, jako vlastníkem pozemní komunikace číslo II/434, která bude 
stavbou dotčena. Obsahem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci stavby. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 
 

105/3/3/2010 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 182/2010 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508, na 
projekty "Cyklostezka Žebračka Přerov", "Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v 
Přerově a "Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově. 
Dodatkem č. 1 bude snížena výše poskytnutých finančních prostředků, a to u projektu „Cyklostezka 
Žebračka Přerov“  na 1.897.000,- Kč a opraveno číslo ISPROFOND na 571851004. 

 

106/3/3/2010 Dodávka mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov  – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Přerovem a 
společností SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Jana Sigmunda č. 79, 783 50 Lutín,                
s nabídkovou cenou 1 200 000,00 Kč (vč. DPH) na dodání mobilní čerpací stanice SIGMA 20-600-K 
pro účely a potřeby JSDH Přerov a HZS Přerov. 

 

107/3/4/2010 Rozpočtové opatření č. 21 

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

108/3/4/2010 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek 

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

109/3/4/2010 Rozpočtová opatření – převedení pravomocí 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 117/4/5 ze dne 6. 2. 2003. 
 

 

110/3/5/2010 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8 
Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Želatovská 8  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení  

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, včetně 
výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 12. 10. 2010, 

 
2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 02. 2011 pana Mgr. 

Přemysla Dvorského, Ph.D. Přerov, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
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Základní škola Přerov, Želatovská 8 a stanoví jemu plat v rozsahu uvedeném          v důvodové 
zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 

 

111/3/5/2010 Hodnocení práce ředitelek mateřských škol  

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelek mateřských škol 
zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy. 

 

112/3/5/2010 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2011 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi a vedoucí 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Romaně Pospíšilové provést v souladu s  vnitřním 
předpisem č. 5/2009 hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů následujících příspěvkových 
organizací: 
- paní Jany Doleželové, ředitelky Školní jídelny Přerov – Předmostí, Hranická 14, 
- paní  Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5, 
- paní Marie Zavadilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 
- pana Mgr. Vladimíra Pešky, ředitele Základní školy J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14, 
- paní Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

113/3/5/2010 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

114/3/5/2010 Odměny ředitelům škol   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerov v  rozsahu uvedeném v  důvodové zprávě. Odměny budou 
vyplaceny v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným 
organizacím na rok 2010 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

 
2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Přerov, Komenského 25 paní 

Bc. Marii Netočné a ředitelce Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 paní Mgr. Zdence 
Hradilíkové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v  rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2010 ze 
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státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z  prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2010 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 

 

115/3/5/2010 Zástupce zřizovatele ve školské radě při základní škole  

Rada města Přerova po projednání jmenuje do funkce člena školské rady při Základní škole J. A. 
Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14: 
 
• s účinností od 01. 01. 2011 pana Ing. Jaroslava Pokrupu  
• s účinností od 01. 02. 2011 paní Marii Hudečkovou. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.1.2011 
 

116/3/5/2010 Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 – nabídka trvale 
nepotřebného majetku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijímá  nabídku příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 

na bezúplatný převod třístupňové elektrické pece TPE 30A (rok výroby 1999) z vlastnictví 
Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 do vlastnictví statutárního města Přerova, 

 
2. schvaluje úplatný převod třístupňové elektrické pece TPE 30A (rok výroby 1999) z vlastnictví 

Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 do vlastnictví jiné osoby minimálně za cenu 
5.000,-Kč vč. DPH. 

 

117/3/5/2010 Úprava platu u ředitelů škol a školského zařízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 01. 2011 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelům 

mateřských škol a základních škol zřízených statutárním městem Přerovem dle nařízení vlády 
č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se 
zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 
vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných 
podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech, a dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu 
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov,   ve znění vnitřního 
předpisu č. 20/2007, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 01. 2011 úpravu příplatku za vedení paní Bc. Haně Ondrášové, 

ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu uvedeném                
v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 

__________________________________________________________________________________ 
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118/3/6/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.4 v domě č.p. 1830 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 30,  s panem Z.P., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.1 v domě č.p. 1830 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 30,  s manželi L.a R.K., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1826 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 22,  s manželi M.a J.M., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská    č.o. 38,  s manželi A. a R.M., 
 
5. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 1 v domě č. p. 2535  v  Přerově, Jižní čtvrť II  

č. o.6,  s paní M.P., 
 
6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 17 v domě č. p. 2147  v  Přerově, Denisova  

č. o.8,  s paní I.G., 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 2535 v  Přerově, Jižní čtvrť IV  

č. o. 5, s paní A.B., a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  dosavadnímu  
bytu. 

 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 v domě zvláštního určení - domě s 

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

 

119/3/6/2010 Dodržování technických  náležitostí  nájemních  smluv  a   účelu    
nájmu  u  nebytových  prostor a nebytových objektů ve správě 
Domovní správy města Přerova - kontrola   usnesení MR č. 755/28/2   
ze dne 24.4.1996 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu Domovní správy města Přerova                  
o provedených kontrolách dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu  nájmu             
u nebytových prostor a nebytových  objektů ve správě Domovní správy města Přerova. 

 

120/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1         
v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 3698/89/6/2010 z  89. schůze Rady 
města Přerova, konané dne  1.6.2010 tak, že text: 
 
Rada města Přerova po projednání "schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova" 
 
se nahrazuje textem 
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Rada města Přerova po projednání "schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha označené dle geometrického plánu č. 5259-159/2010 jako pozemek 
p.č. 4394/102 o výměře  151 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova ". 

 

121/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru            
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 nebytového 
prostoru 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. 25 o výměře 15,5 m2. 

 

122/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  - 
pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný  převod 
nemovitých věcí  - pozemku p.č. 3675  zahrada o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov. 

 

123/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - částí p.č. 760 a 937 oba v k.ú. 
Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 760 ovocný 

sad o výměře cca 400 m2 a části pozemku p.č. 937 ost.pl. o výměře cca 30m2 oba v k.ú. 
Čekyně. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 760 ovocný 

sad o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 937 o výměře cca 35 m2 oba v k.ú. Čekyně. 
 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 760 ovocný 

sad o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 937 ost.pl. o výměře cca 35 m2 oba v k.ú. 
Čekyně. 

 

124/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytové  jednotky 
č.2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1) 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č.2398/101 jiný nebytový prostor o výměře 93,76 m2 v objektu bytový dům 
č.p.2398, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2495 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 
Přerov (Vaňkova 1) včetně jeho spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku   
ve výši 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

125/3/7/2010 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka/nájem  nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu bydlení č.p. 2481, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5733/6        
v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky s dětmi) 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části nebytových prostor o  výměře 

423,37 m2 ve III.NP  v objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov, 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor situovaných   

v I.NP  v objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5733/6 v k.ú. Přerov. 

 

126/3/7/2010 Nájem  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2573/6 a  části   pozemku p.č. 2573/2  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem   pozemku    p.č.  
2573/6 zast. pl. o výměře 18 m2  a  části pozemku p.č. 2573/2  zahrada  o  výměře    275  m2  v k.ú. 
Přerov, mezi statutárním městem Přerov  jako pronajímatelem a paní M.J. jako nájemcem . Účelem 
nájmu je  využití předmětu nájmu k zahrádkářským účelům. Roční nájemné  činí  455,-Kč ( tj. 10,-
Kč/m2/rok za pozemek p.č. 2573/6  a   1,- Kč/m2/rok  za část pozemku p.č. 2573/2). Nájemní smlouva  
bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní  lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

127/3/7/2010 Nájem nebytového prostoru v budově rodinný dům č.p. 83, příslušné  
k části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 29) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově 
rodinný dům č.p. 83, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 29) o výměře 37,46 m2 mezi Statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Jiřím Červinkou, místem podnikání Přerov II 
- Předmostí, Dr. Milady Horákové 24/9, IČ 65146590, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtu 2 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru jako dílna. Ujednáním 
nájemní smlouvy bude úhrada za užívání nebytového prostoru bez právního důvodu od 1.11.2010      
do doby uzavření nájemní smlouvy a dále podmínka, že si nájemce zabezpečí prostor na vlastní 
náklady proti zamrznutí vody a v případě havárie uhradí veškeré škody způsobené zamrznutím vody a 
bude hradit náklady za vodné a společnou el.energii. Výše nájemného bude činit 18.141,-Kč/rok,         
(500,-Kč/m2/rok u  hlavní místnosti a 425,-Kč/m2/rok u pomocných místností) - dle původní nájemní 
smlouvy ze dne 16.10.1996. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2011 
 

128/3/7/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
nebytového prostoru – garáže  v domě č.p. 1866 Žerotínovo náměstí 
44,  příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č.284 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 26.7.1999, ve znění dodatku ze dne 11.9.2003 na nebytový prostor – garáž   
ve dvorním traktu budovy č.p. 1866, příslušné  k části  obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.284      
v k.ú. Přerov (Žerotínovo náměstí 44) o výměře 22,60 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 
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zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a J.K. jako  nájemcem, ke dni 
28.2.2011. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

 

129/3/7/2010 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 
817/1 v k.ú. Újezdec u Př. - dodatek ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
30.7.2010 mezi manželi A.a Ing.D.F. (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako 
nájemcem), kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 817/1  zahrada o výměře 2 m2  v k.ú. Újezdec 
u Přerova a účelem umístění betonového základu s konstrukcí „Vítací tabule“. Smlouva je uzavřena na 
dobu určitou do 23.12.2010, roční nájemné činí 500,- Kč/rok. 
Dodatkem se mění ust. čl.II., odst. 2 smlouvy kdy původní text: 
 
"Nájem se sjednává na dobu určitou do 23.12.2010"  
 
se nahrazuje textem: 
 
"Nájem se sjednává na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc" 
 
a dále se mění ust. čl. III., odst. 1 smlouvy 
 
kdy původní text: 
 
"Nájemné se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) ročně , t.j. 
250,- Kč/m2/rok." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Nájemné se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 5000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) ročně, 
t.j. 2500,- Kč/m2/rok". 
V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 
 

 

130/3/7/2010 Nájem nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 882, příslušném      
k části obce Přerov I-Přerov, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov 
(Jateční 26) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

29.12.2000 ve znění dodatků č.1 ze dne 20.6.2002, č.2 ze dne 5.2.2003, č.3 ze dne 20.6.2002, 
č.4 ze dne 30.5.2005, č.5 ze dne 23.9.2005 a č.6 ze dne 24.5.2010 na  nebytové prostory          
v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 221       
v k.ú. Přerov (Jateční 26) o výměře 172,92 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Danuší Frgalovou, 
místem podnikání Přerov I - Město, Dr. E.Beneše 2719/3, IČ 62299549, jako nájemcem,       
ke dni 31.1.2011. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 
882, příslušném k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26)   
o výměře 172,92 m2 . 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2011 

 
 

131/3/7/2010 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 779, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy  na nebytové prostory             
v objektu občanské vybavenosti č.p. 779, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
135/1, Kratochvílova 3  o celkové výměře 112,69 m2 (místnosti č.302 – 314 ve 3.NP) v k.ú. Přerov  
mezi společností IMMOTEL a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Rantoškou 1420/8,  IČ 28187083, 
jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31.12.2011. Výše nájemného bude činit              
za nebytové prostory činit 115.620,-Kč/rok (1.500,-Kč/m2/rok u kanceláří a 400,-Kč/m2/rok u skladu) 
a zálohové platby na služby spojené s nájmem budou činit 101.424,-Kč/rok (900,-Kč/m2/rok). Účelem 
nájmu bude využití nebytových prostor jako šatny a sociální zázemí pro sousední Městský dům. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

 

132/3/7/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o výměře 71,19 m2  ze dne 12.5.2010 mezi statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Jiřím 
Kašpárkem, místem podnikání Přerov I – Město, Dvořákova 2656/39, IČ 73896497, jako nájemcem.  
 
Dodatek se bude týkat rozšíření: 
 
1.  smluvních stran na straně nájemce. Původní nájemce - Jiří Kašpárek, místem podnikání Přerov I - 
Město Dvořákova 2656/39, IČ 73896497 se rozšiřuje o dalšího nájemce – společnost Design Studio 
PREMAX s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, náměstí 14.října 1307/2, IČ 24752452.  
 
2. účelu nájmu. Původní účel nájmu - prodejna kování na nábytek a potřeb pro stolaře a kutily se 
rozšiřuje o studio designových doplňků a designových projektů pro byty a kanceláře. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2010 
 

133/3/7/2010 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. 
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1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání 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. 105 o výměře 11,80 m2 do podnájmu pro Moniku Benkovou, místem podnikání Moravský Beroun, 
náměstí 9.května 16, IČ 65145607, když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840. 
Účelem podnájmu je provozování prodejny  květin a doplňkového zboží. 

 

134/3/7/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu jiná stavba č.p.3263, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, 
na pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na objekt jiná stavba 
č.p.3263, příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.2883/141 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 
Přerov (stánek podchod Tř.17.listopadu), o výměře 17,5 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Martou Tunklovou, místem podnikání Přerov I-Město, Tř.17.listopadu 6,                 
IČ 74496166, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Účelem nájmu bude provozování prodejny denního tisku a tabákových výrobků. Výše nájemného 
bude činit  42.010,-Kč/rok (tj. 2.500,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 2.300,-Kč/m2/rok u vedlejších 
místností. Ostatní ujednání nájemní smlouvy dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení ze dne 
29.9.2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

 

135/3/7/2010 Podnájemní smlouva s Československou obchodní bankou, a.s.           
na nájem části nebytových prostor v budově č.p. 1005, příslušné k části 
obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 1186 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na nájem části 
nebytových prostor – kanceláře č. 206 o výměře 2 m2 v budově č.p. 1005, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p.č. 1186 v k.ú. Přerov mezi Československou obchodní bankou, a.s., 
IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, jako nájemcem a statutárním městem Přerov jako 
podnájemcem. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2011 s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, a to za podnájemné 250,-Kč/m2/rok (tj. 500,-Kč/rok). Účelem podnájmu 
je instalace kamerového bodu Městského dohlížecího kamerového systému na předmětu podnájmu a s 
tím související provozování, údržba, opravy, úpravy nebo výměny částí kamerového bodu Městského 
dohlížecího kamerového systému. Součástí smlouvy bude závazek podnájemce hradit nájemci náklady 
na odběr spotřebované elektrické energie. 

Odpovídá: Bc. O. TERIAKI 

Termín: 31.1.2011 
 

136/3/7/2010 Podnájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 
1381, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.28 v k.ú. 
Přerov 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 1381, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 28 v k.ú. 
Přerov, Palackého 25 o celkové výměře 90,8 m2 (místnost o výměře 37,8 m2 v 1.NP a místnost o 
výměře 53 m2 ve 4.NP) do podnájmu pro společnost PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov 
s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1380/19, IČ 25841181, když nájemcem nebytových 
prostor je Vysoká škola logistiky o.p.s., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1381/25, IČ 25875167. 
Účelem podnájmu bude využití prostor pro provoz  PPŠ s.r.o. 

 

137/3/7/2010 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 1084, p.č. 1082 a p.č 1245/1 vše v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce  uzavřené 
dne 3.11.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.9.2006 mezi statutárním městem Přerov (jako 
půjčitelem) a M.Z. (jako vypůjčitelem), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kdy 
předmětem výpůjčky jsou části pozemků p.č. 1245/1 a p.č. 1084 oba v k.ú. Žeravice. Účelem 
výpůjčky je údržba pozemku, zejm. sečení trávy. 
Uzavřením dodatku č. 2 se změní čl. II. uvedené smlouvy a to tak, že původní výměra u p.č. 1245/1 se 
zvyšuje z 1020 m2 na 1160 m2, u p.č. 1084 se zvyšuje z 80 m2 na 160 m2 a dále se předmět výpůjčky 
rozšiřuje o část pozemku p.č. 1082 zahrada o výměře 25 m2 vše v  k.ú. Žeravice. V ostatním se 
ujednání smlouvy nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

138/3/7/2010 Smlouva o výpůjčce se Stavebním bytovým družstvem Přerov na část 
společné části budovy č.p. 309, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, 
postavené na pozemku p.č. 3751/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část společné části 
budovy – část střechy budovy č.p. 309, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č. 3751/2 v k.ú. Přerov mezi Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem 
Kratochvílova 128/41, Přerov, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Účelem 
výpůjčky je instalace kamerového bodu Městského dohlížecího kamerového systému na předmětu 
výpůjčky a s tím související provozování, údržba, opravy, úpravy nebo výměny částí kamerového 
bodu Městského dohlížecího kamerového systému. 

Odpovídá: Bc. O. TERIAKI 

Termín: 31.1.2011 
 

139/3/7/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
1019/12 a p.č. 1019/14 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 a ČEZ, Distribuce , a.s. se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035 jako  oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a 
provozování kabelového podzemního vedení VN a NN přes  pozemek p.č. 1019/12 ost. plocha  a p.č. 
1019/14 ost.plocha  v k.ú. Přerov ve prospěch oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5148-59/2010 a práva přístupu a příjezdu oprávněného z věcného břemene za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce odstranění kabelu. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou 
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 Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem, 
která činí 20 890,- Kč a bude navýšena o DPH v platné sazbě. Oprávněný z věcného břemene uhradí 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

140/3/7/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na částech pozemků p.č. 5747/1, p.č. 5050/1, p.č. 1042/1 vše   
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu a          
v právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Smlouva bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků  p.č. 
5747/1 orná půda, p.č. 5050/1 ost.pl., p.č. 1042/1 ost.pl. vše v k.ú. Přerov a společností SMP Net s.r.o., 
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3, IČ:  27768961 (jako budoucím oprávněným      
z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,. Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného 
břemene bude určena znaleckým posudkem soudního znalce, vyhotoveným dle zákona č.151/1997 
Sb., v platném znění (navýšená o příslušnou sazbu DPH). Vyhotovení znaleckého posudku a 
geometrického plánu uhradí budoucí oprávněný. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení a nejpozději do 30 
dnů ode dne doručení návrhu smlouvy, geometrického plánu na zaměření věcného břemene včetně 
ochranného pásma potvrzeného Katastrálním úřadem a znaleckého posudku na ocenění věcného 
břemene včetně ochranného pásma budoucímu povinnému budoucím oprávněným. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

141/3/7/2010 Dohoda o povinnostech správce majetku pořízeného z dotace - 
skleníky Michalov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov – I Město, 
Přerov, PSČ 750 02, IČ: 278 41 090, kterou se Technické služby města Přerova zaváží plnit některé 
povinnosti související se správou hmotného majetku statutárního města Přerova - stavba bez č.p./č.e., 
jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 4728/3 v k.ú. Přerov, který byl částečně pořízen z prostředků 
získaných statutárním městem Přerov na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt                 
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D - 
2009/0237/OKP uzavřené mezi statutární městem Přerov a Regionální radou regionu soudržnosti 
Střední Morava, sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911 ze dne 25. září 2009, 
ve znění dodatku č. 01 ze dne 4. prosince 2009 ve znění a za podmínek dle přílohy č.1 této předlohy. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 15.2.2011 
 

142/3/7/2010 Poskytnutí peněžního daru ze strany statutárního města Přerova      
Ing. P.N.  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a Ing. P.N. jako obdarovaným, jejímž 
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předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 100.000,-Kč jako dodatečné náhrady za převod částí 
pozemků p.č. 241/2 a p.č. 241/3 v k.ú. Předmostí o celkové výměře 432 m2, které byly převedeny z 
vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví Čs. státu na základě kupní smlouvy ze dne 27.8.1984, aniž by za ně 
byla   Ing. P.N.uhrazena kupní cena. 

 

143/3/7/2010 Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Přerov, jako 
uživatelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací, 
SAD Trnava, a.s. a Pivovarem ZUBR a.s., jako poskytovateli 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smluv o spolupráci mezi Statutárním městem 
Přerov, jako uživatelem a 
  
• Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací, IČ: 70887616, se sídlem Přerov I 

Město, Žerotínovo nám. č.p. 211, č.o. 36, jako poskytovatelem, 
• společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť; zkráceně SAD Trnava, 

a.s., IČ: 36249840, se sídlem Trnava, Nitrianska 5, 917 02, Slovenská republika, jako 
poskytovatelem a  

• společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem Přerov, Komenského 35, jako 
poskytovatelem. 

 
Předmětem jednotlivých smluv o spolupráci je ujednání smluvních stran o tom, že uživatel                   
v nemovitostech, k nimž mají jednotliví poskytovatelé nájemní vztah, bezúplatně umístí infokiosek       
o rozměrech cca 1,33 m x 0,68 m x 0,22 m s tím, že náklady na údržbu, opravy a provoz, včetně škody 
na něm nese v plném rozsahu uživatel a dále, že poskytovatel bude uživateli v souvislosti s umístěním 
a provozem infokiosku refakturovat spotřebu el. energie a to tak, že k 31.12. příslušného kalendářního 
roku bude proveden odečet dle instalovaného elektroměru a následně bude poskytovatelem zaslána 
uživateli faktura, a to do 31.1. následujícího kalendářního roku.  
U konkrétních poskytovatelů se jedná o následující nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova, jejichž jsou nájemci: 
ad 1. budova bez č.p./č.e. příslušná k části obce Přerov I – Město, postavená na pozemku  p. č. 270      
v k. ú. Přerov, ad 2. budova č. p. 3248 (stavba občanského vybavení) příslušná k části obce Přerov I – 
Město, postavená na pozemku p. č. 1019/13 v k. ú. Přerov, ad 3. budova č. p. 1134 příslušná k části 
obce Přerov I – Město, postavená na pozemku p. č. 4726 v k. ú. Přerov. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.1.2011 
 

 

144/3/7/2010 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na 
nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
  
1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
22.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 1.6.2009, dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009 a dodatku č. 4 ze 
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dne 13.4.2010, kterým se prodlužuje doba trvání výpůjčky do 31.12.2011. V jiném se text 
smlouvy o výpůjčce nemění. 

  
2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova (tj. podia a 12 prodejních dřevěných stánků) mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,      
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako nájemcem, ze 
dne 1.6.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, kterým se prodlužuje doba trvání 
nájmu do 31.12.2011. Součástí dodatku č. 2 bude harmonogram využití podia k pořádání oslav 
pořádaných pronajímatelem pro období leden 2011 – prosinec 2011.V jiném se text nájemní 
smlouvy nemění." 

 
 

145/3/8/2010 Dodatek č. 1B ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby - 
ODO 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1B ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby mezi 

Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11 a společností Veolia 
Transport Morava a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 
3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2011. Dodatkem 
č. 1B se stanovuje výše úhrady prokazatelné ztráty k zajištění provozu ostatní dopravní 
obslužnosti v roce 2011 na částku v celkové výši Kč 5 440 000,-- Kč. 

 
2. pověřuje primátora Statutárního města Přerov Ing. Jiřího Lajtocha, k podpisu Dodatku č. 1B 

ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby. 
 

146/3/8/2010 Úhrada prokazatelné ztráty – MHD Přerov na rok 2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k úhradě prokazatelné ztráty vzniklé 
plněním závazku veřejné služby v roce 2011 dopravci zajišťující MHD Přerov, Slovenské autobusové 
dopravě Trnava, akciová spoločnosť. 

 

147/3/8/2010 Pověření odboru majetku zajištěním investiční akce 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce „Vítací 

tabule na vjezdech do města Přerova“, 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Vítací tabule na vjezdech do města 

Přerova“ s dodavatelem, který bude vybrán na základě veřejné zakázky,a to vše za podmínky 
finančního krytí této investice. 

 

148/3/8/2010 Odpověď na petici občanů bydlících v domě Jižní čtvr ť II/5 v Přerově 
ve věci vyjádření nesouhlasu se soustřeďováním sociálně 
problematických občanů na Jižní čtvrti a konkrétn ě v domě Jižní čtvr ť 
II/5 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domu Jižní čtvrť II/5 v Přerově a 
výsledky projednávání Kanceláří primátora. 

 

149/3/8/2010 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na I. pololetí 2011, 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na I. pololetí 

2011. 
 

150/3/8/2010 Záměr zpracování Informační strategie Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Záměr zpracování Informační strategie Statutárního města Přerova, 
 
2. ukládá Kanceláři tajemníka, oddělení informatiky, předložit Radě města návrh zadávací 

dokumentace na zpracovatele Informační strategie. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 30.4.2011 

 

151/3/8/2010 Pracovní notebooky pro členy Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 

zakázky "Pracovní notebooky pro členy Zastupitelstva města Přerova". Nejvýhodnější nabídku 
podal uchazeč ComIT services, s.r.o., IČ: 276 77 397, se sídlem Jarošova 1236/1, 669 02  
Znojmo, s nabídkovou cenou 613.104,-- Kč bez DPH. Celková nabídka ceny včetně DPH činí 
částku 735.725,-- Kč. 

 
2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a společností ComIT 

services, s.r.o., IČ: 276 77 397, se sídlem Jarošova 1236/1, 669 02  Znojmo. Celková 
nabídková cena včetně DPH činí částku 735.725,-- Kč. 

 
 

152/3/8/2010 Personální obsazení komisí a redakční rady 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. jmenuje na základě §102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2011 předsedy, členy a organizační 
pracovníky komisí zřízených usnesením Rady města Přerova č. .3/1/3/2010: 

 
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 
1. Šárka Krákorová Pajůrková - předsedkyně 
2. Přemysl Dvorský 
3. Miloš Šidlo 
4. Oleg Plšek 
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5. Jiří Petráš 
6. Petr Kouba 
7. Milan Možíš 
8. Jan Jüttner 
9. Zdeněk Navrátil 
10. Zora Horáková 
11. Ivan Velčovský 
Organizační pracovník: Miroslav Lakomý 
 
Komise pro cestovní ruch a kulturu 
1. Ivo Kropáč - předseda 
2. Pavel Krákora 
3. Vladimír Petroš 
4. Ondřej Bahounek 
5. Edita Rozsívalová 
6. Petr Školoud 
7. Jan Ponížil 
8. Ivana Kolářová 
9. Jan Pavlíček 
Organizační pracovník: Zdeněk Daněk 
 
Komise pro občanské záležitosti 
1. Ludmila Tomaníková - předsedkyně 
2. Blanka Poláchová 
3. Marie Hudečková 
4. Zuzana Hladníková 
5. Monika Bednaříková 
6. Miroslava Kroupová 
7. Simona Frantová 
8. Ludmila Pospíšilová 
9. Marta Sýkorová 
10. Karel Skřeček 
11. Eva Mádrová 
Organizační pracovník: Ivana Veselá 
 
Komise rozvojová a investiční 
1. Jan Jüttner - předseda 
2. Václav Zatloukal 
3. Emil Krestýn 
4. Martin Zdráhal 
5. Jiří Draška 
6. Michal Zácha 
7. Jaroslav Čermák 
8. Radek Pospíšilík 
9. Tomáš Dostal 
10. Ladislav Mlčák 
11. Dan Hos 
Organizační pracovník: Jiří Raba 
 
Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech 
1. Čestmír Hlavinka - předseda 
2. Dana Dobyšková 
3. Tomáš Kotěšovslý 
4. David Pala 
5. Libor Kanis 
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6. Monika Frídlová 
7. Zdeněk Baláš 
8. Vladimíra Rybková 
9. Břetislav Passinger 
Organizační pracovník: Miloslav Dohnal 
 
Komise životního prostředí 
1. Jiří Šafránek - předseda 
2. Milan Páral 
3. František Hudeček 
4. Jana Krafková 
5. Libor Okáč 
6. Zdeněk Kazílek 
7. p. Zámečník 
8. Jana Dostálová 
9. Martin Kolařík 
Organizační pracovník: Jaroslav Čagánek 
 
Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 
1. Jaroslav Čermák - předseda 
2. Jiří Pospíšil 
3. Omar Teriaki 
4. Radovan Rašťák 
5. Martin Lebduška 
6. Zdeněk Zapletálek 
7. Jaroslav Šinták 
8. Radek Dvořák 
9. Petr Vymazal 
10. Jiří Bucher 
11. Miroslav Čoček 
Organizační pracovník: Eva Šáchová 
 
Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti 
1. Jan Slivka - předseda 
2. Václav Karabina 
3. Jaroslav Netopil 
4. Ludmila Černocká 
5. Alena Stárková 
6. Jakub Smékal 
7. Pavel Grňa 
8. Marta Šintáková 
9. Zdeněk Machala 
10. František Porč 
11. Petr Dutko 
Organizační pracovník: Eva Smolková 
 
Redakční rada Přerovských listů 
1. Hana Žáčková - předsedkyně 
2. Miroslav Rozkošný 
3. Renata Gájová 
4. Jan Ponížil 
5. Jaroslav Skopal 
6. Miloslav Suchý 
7. Šárka Krákorová Pajůrková 
8. Helena Netopilová 
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9. Petr Kouba 
10. Marcela Kropáčová 
11. Roman Pavlík 
Organizační pracovník: Eva Šafránková 
 
2.  ukládá předsedům komisí svolat v průběhu měsíce ledna 1. schůzi komisí s cílem zpracovat 

rámcový program činnosti na volební období 2010 - 2014 a předložit jej na únorovou schůzi 
rady. 

 

153/3/9/2010 Informace ředitele Technických služeb města Přerova, s.r.o.             
Ing. Radka Koněvalíka o placeném parkování na území města Přerova 
pro rok 2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci  ředitele Technických služeb města 
Přerova, s.r.o. Ing. Radka Koněvalíka o placeném parkování na území města Přerova pro rok 2011. 

 

154/3/9/2010 Programové prohlášení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí teze Programového prohlášení, jehož konkrétní 
znění bude schváleno na počátku roku 2011. 

 

155/3/9/2010 Informace o připravované organizační struktu ře MMPr 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o připravované organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova od ledna 2011. 

 
 
V Přerově dne 20. 12. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch                                         Ing. Jarmila Havlíčková 

primátor města Přerova      náměstkyně primátora města Přerova 


