
Z Á P I S 
 

z 9. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2011 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení,         primátor 

            
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   primátor 
 
3. Rozvojové a investiční záležitosti     Mgr. Kulíšek 
 
4. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova primátor 

za rok 2010 
 
5. Finanční záležitosti       primátor 
 
6. Grantový program pro rok 2011     Mgr. Hluzín 
 
7. Školské záležitosti                 Mgr. Hluzín 
 
8. Sociální záležitosti       Ing. Havlíčková 
 
9. Majetkoprávní záležitosti      Ing. Havlíčková 
 
10. Různé        primátor 
 
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města      primátor 
 

12. Závěr, tiskové zprávy      primátor 
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Přítomni: 

A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch        - primátor 
 
 

B. Členové Rady města: 
 

Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Jarmila Havlíčková, Mgr. Šárka Krákorová 
Pajůrková, Ing. Tomáš Dostal, Bc. Václav Zatloukal, Ing. Jaroslav Čermák, Michal Zácha, 
DiS., Mgr. Radovan Rašťák 

 

C. Omluveni:  p. Čestmír Hlavinka 

            

D. Dále přítomni:   Ing. Jiří Bakalík             - tajemník MMPr 

Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 

 

E. Hosté:   Ing. Pavel Gala   - vedoucí Odboru rozvoje 
Ing. Radek Koněvalík - ředitel TSMPr s.r.o. 
Oldřiška Sedláčková - vedoucí Odboru finančního 
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí Odboru školství  
Mgr. Jana Hrubá - pověřená řízením Odb.právního 
Ing.Vladimír Čajka - vedoucí Odboru majetku 
p.Miloslav Dohnal - vedoucí odd.majetkopr.Odb.práv. 
Bc.Jana Žouželková - vedoucí OSSaZ 
Antonín Čechák - ředitel DSMP 
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora 
Bc. Omar Teriaki - ředitel MP 
 

F. Zapisovatelka:  Iva Kohoutová 
 
 
ZAHÁJENÍ 
   
378/9/1/2011 
Jednání 9. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 7. dubna 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města, z jednání se omluvil         
p. Čestmír Hlavinka, Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  
Hlasování o programu:  10 hlasy 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze Rady města byl schválen Ing. Jaroslav Čermák.     
Hlasování o ověřovateli: 10 hlasy. 

 

378/9/1/2011 Program 9. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 9. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2011, 
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2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze Rady města 
Přerova. 

 
 
KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

379/9/2/2011 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 
45244782, s názvem "Zřízení technologického centra ORP Přerov a Pořízení elektronické spisové 
služby ORP Přerov". 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

380/9/2/2011 Osadní výbory v místních částech - kontrola plnění usnesení 
69/4/2/2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona   

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující předsedy 
osadních výborů v místních částech: 

 
Předmostí Ing. Jiří Draška 
Kozlovice Mgr. Jolana Čechová 
Dluhonice Ing. Pavel Ježík 
Újezdec Radomil Lepič 
Čekyně              Ing. Bohumír Střelec 
Henčlov Petr Laga 
Lýsky              MUDr. Slováček Libor 
Popovice Vladimír Pavlištík 
Vinary              Dagmar Kočí 
Žeravice RNDr. Ludmila Landsmannová 
Penčice              Ludmila Štefanová 
     
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona   

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 5 členů osadního 
výboru v  místní části Lověšice z následujících 6 nominovaných: Eva Hrutkaiová, Tomáš 
Ryšavý, Lubomír Karásek, Zdeněk Fojtů, Dana Svobodová a Adam Ševčík. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

381/9/2/2011 Změna personálního obsazení - organizační pracovník Komise 
rozvojové a investiční 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce organizačního pracovníka Komise rozvojové a 
investiční na základě vlastní žádosti pana Jiří Rabu a jmenuje organizačním pracovníkem této komise 
Ing. Zdeňka Dostála, to vše s účinností od 8.4.2011. 
Usnesení bylo přijato 10 hlasy. 

 
 
ROZVOJOVÉ A INVESTI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru rozvoje Ing. Pavel Gala a ředitel TSMPr s.r.o. 
Ing. Radek Koněvalík. 

 

383/9/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - IPRM Přerov-Jih – uzavření 
rámcové smlouvy na zajištění integrované propagační a komunikační 
podpory projektů podpořených z Integrovaného operačního programu 
(IOP) v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Přerov-Jih 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - IPRM Přerov-Jih – uzavření rámcové smlouvy 

na zajištění integrované propagační a komunikační podpory projektů podpořených z 
Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
(IPRM) Přerov-Jih a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele těchto služeb za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě. 

 
2. schvaluje vedoucího odboru rozvoje komplexním zajištěním zadávacího řízení na poskytování 

předmětných služeb v režimu rámcové smlouvy pro období realizace projektů IPRM Přerov-
Jih. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 21.4.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

384/9/3/2011 Kompostárna Přerov-Žeravice - příprava projektu pro dotaci 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
souhlasí s pokračováním přípravy projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice" pro podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu životní prostředí za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
 
A VARIANTA  II. 
rozhodla zastavit přípravné práce a nepokračovat v přípravě projektu "Kompostárna Přerov-
Žeravice" podle stávajícího schváleného rozsahu projektu pro podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí, dle důvodové zprávy, 
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B VARIANTA  II. 
ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Odborem životního prostředí a Technickými službami s.r.o. 
najít jiné ekonomicky a technicky vhodnější řešení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
ve městě. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s pokračováním přípravy projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice" pro podání 

žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

 
2. ukládá Odboru rozvoje průběžně informovat Radu města Přerova o dalším postupu. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: průběžně 

Dle diskuse bylo odboru rozvoje uloženo vypracovat průzkum alternativních možností ukládání 
biologických odpadů viz bod 2. 
Při hlasování o variantě I. a bodu 2) bylo usnesení přijato jednomyslně 10 hlasy.  
 
Z jednání odešel Ing. Koněvalík. 

 

385/9/3/2011 Opatření obecné povahy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vydává Opatření obecné povahy – Územní opatření o stavební 
uzávěře – Změnu hranice stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “ Mimoúrovňové křížení 
silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “, kterým se mění – zmenšuje rozsah stavební 
uzávěry o pozemky parc.č.  1005/1, 1005/2, 1005/3, 1007/1, 1007/2-část, 1007/52, 1007/59, 1007/60, 
1007/61, 1007/62, 1007/63, 1007/64, 1007/66 a 1007/67 v katastrálním území Přerov ( dle důvodové 
zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

386/9/3/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby 
technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury v celkové výši max.18 588,- Kč manželům V.a H.K. na vybudování domovní čistírny 
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č.311 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v ulici 
Vinohrádky. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.4.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 
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387/9/3/2011 Jižní předpolí Tyršova mostu - napojení mostu na okružní křižovatku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s řešením automobilové a cyklistické dopravy na jižním 
předpolí Tyršova mostu s napojením na plánovanou okružní křižovatku podle důvodové zprávy. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

388/9/3/2011 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem, 
p. M.H. a Ing. Š.N. na vybudování nové veřejné infrastruktury, prodloužení hlavního řadu vodovodu a 
připojení odběrného zařízení k elektrizační soustavě pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 
301/2 v k.ú. Henčlov. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 nepřítomen. 

 

389/9/3/2011 Plánovací smlouva k výstavbě 16 rodinných domů v ulici Hostýnská 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a firmou AVČ s.r.o., se sídlem v Přerově I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ: 258 48 984,         
na vybudování nové kompletní veřejné infrastruktury pro novostavbu 16 rodinných domů na pozemku 
p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov v ulici Hostýnská. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel. 

 

390/9/3/2011 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 
spolufinancování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování stavebních objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce 
Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 25,264 mil. Kč vč. DPH,                
s předpokládanou realizací v letech 2012 a 2013. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

391/9/3/2011 ZŠ J.A.Komenského, Hranická 13, Přerov – Předmostí – schválení 
smlouvy na dokončení vstupu do školy 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PSS Přerovská 
stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585  na stavební práce související s realizací 
vstupu do objektu Základní školy J.A.Komenského, Hranická 13, Přerov s nabídkovou cenou          
623 923,69 Kč (vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.4.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel. 

 

393/9/3/2011 Regenerace sídliště Předmostí – parkoviště na ul. M.Horákové, 
cyklostezka ul. Hranická-střední část, technická a dopravní 
infrastruktura na náb ř. PFB, Přerov – pověření zadavatelskou činností 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 

566 komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky             
na realizaci stavby v rámci Regenerace sídliště Předmostí – parkoviště na ul. M.Horákové, 
cyklostezky na ul. Hranická-střední část, Přerov a vybudování technické a dopravní 
infrastruktury pro bytovou výstavbu na nábř. PFB Přerov. 

 
2. pověřuje OR uzavřením mandátních smluv mezi společností CPS consulting, s.r.o., se sídlem 

Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 566 a Statutárním městem Přerov na zajištění 
zadávacích řízení s odměnou mandatáře do výše 100 000,- Kč (vč. DPH) na jednu akci. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.4.2011 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 se zdržel. 

 

394/9/3/2011 Zámek Přerov – jižní parkán  – schválení mobiliáře 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pořízení parkových laviček typu LR 160t (24-27ks), LR 115t (4ks) dle návrhu 

Ing.arch. Ladislava Palka do prostoru jižního parkánu na zámku v Přerově 
 
2. ukládá OR uzavřít kupní smlouvu se společností MMCITÉ a.s., 687 12 Bílovice 519,           

IČ  25330781 na dodávku parkových laviček typu LR 160t, LR 115t dle návrhu ing.arch. 
Ladislava Palka do prostoru jižního parkánu na zámku v Přerově v ceně do 499 500,- Kč     
(vč. DPH) 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.5.2011 

Při hlasování bylo 8 pro, 2 se zdrželi. 
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395/9/3/2011 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části 
Újezdec 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a Ing. M.F.a D.F., Ing. T.D.a  MUDr. M.D., A.N. a A.N., J.J. a Bc. I.K. na vybudování nové veřejné 
infrastruktury, nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů 
vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí 
včetně přeložky stávajícího sloupu VN, pro novostavby 12 rodinných domů na pozemcích p.č. 1246/4-
10 a 1248 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.5.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

Z jednání odešel Ing. Gala. 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO M ĚSTA PŘEROVA ZA 
ROK 2010 
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Na jednání byly přizváni vedoucí Odboru finančního pí Oldřiška Sedláčková a vedoucí oddělení 
rozpočtu Ing. Eva Řezáčová. 

 

396/9/4/2011 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2010 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
a) schválit Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2010, včetně 

příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a 
souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2010, a to bez 
výhrad, 

b) schválit rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 
bylo k datu 31.12.2010 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu,         
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

c) schválit vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
d) schválit Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova                 

k 31.12.2010. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
a) vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2010 dle přílohy č. 13, 
b) vzít na vědomí informaci o hospodaření společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o. dle přílohy   

č. 14. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 
 
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 

 

397/9/5/2011 Rozdělení finančních prostředků FMB 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. ../11, kterým se mění a 

doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu ve 
znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 
24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich 
zajištění takto: 

 
 
Poř. 
čis 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. B.C.   3-výměna oken 85 000,- Ručitel: 
E.P. 

2. R.a A.M.  1-rekonstrukce střechy 
11-rozšíření bytové 
jednotky 

250 000,- Zástavou 
nemovitostí 

3. M.a Ing. Š.Š. 
  

 3-výměna oken, dveří 90 000,- Ručitel: 
I.V. 

4. M.a Ing. P.H.  3-výměna oken 40 000,- Ručitel: 
J.D. 

5. Ing. C.H.a B.H.  8-rekonstrukce WC, 
koupelny 
13-výměna rozvodů 
vody 

100 000,- Ručitel: 
C.H. ml. 

6. Mgr. R.Š.  4-výměna podlah 
8-rekonstrukce WC, 
koupelny 

105 000,- Zástavou 
nemovitostí 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

3. VARIANTA  I. 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu a uzavření smlouvy o půjčce včetně  jejího zajištění takto: 
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Poř. 
čis 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

7. R. a A.N.  1-oprava střechy 
11-rozšíření bytové 
jednotky 

250 000,- Zástavou 
nemovitostí 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

3. VARIANTA  II.  
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 
Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu manželům R. a A.N., 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit využití volných finančních prostředků 

Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v celkové výši Kč 5 000 000,- a jejich 
transfer do rozpočtu města na pořízení bezbariérových bytů, 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit využití volných finančních prostředků 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v celkové výši Kč 3 000 000,- a jejich 
transfer do rozpočtu města na opravy a modernizace bytového fondu (IPRM) za podmínky 
vrácení těchto prostředků zpět do Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, a 
to nejpozději do 31.03.2013, 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.3.2013 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 
 
Při hlasování o usnesení s bodem 3. ve variantě II bylo jednomyslně 10 pro. 

 

398/9/5/2011 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
 
 
VARIANTA  I.  
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 
4/08 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov jako věřitelem a manželi Ing. M.S.a M.S. jako dlužníky tak, že se znění čl. III odst. 1 smlouvy 
 
 „ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-755-7750257/0100, 
variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby částku 100 000,- Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději 
do 15.6.2014. Za tímto účelem odbor finanční vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, včetně 
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případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky 
dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy o 
půjčce, zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku. Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o 
splátkový kalendář s  lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí 
zastupitelstva města.“  
 
nahrazuje textem: 
 
„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku včetně úroků 4 % p.a.(5 387,30 Kč) v pravidelných 
splátkách ve výši Kč 1 565,00   splatných vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u 
Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-755-7750257/0100, variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby 
poslední splátku uhradili nejpozději do 15.06.2011.“  
 
V ostatních ustanoveních se text smlouvy o půjčce č. 4/08 nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

VARIANTA  II. 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 
4/08 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov jako věřitelem a manželi Ing. M. S.a M.S. jako dlužníky tak, že se znění čl. III odst. 1 smlouvy 
 
„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-755-7750257/0100, 
variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby částku 100 000,- Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději 
do 15.6.2014. Za tímto účelem odbor finanční vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, včetně 
případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky dle 
předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy o půjčce, 
zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku. Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový 
kalendář s  lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva 
města.“  
 
nahrazuje textem: 
„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku včetně úroků 4 % p.a.(3 081,50 Kč) v pravidelných 
splátkách ve výši Kč 1 565,00   splatných vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u 
Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-755-7750257/0100, variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby 
poslední splátku uhradili nejpozději do 15.04.2011.“  
 
V ostatních ustanoveních se text smlouvy o půjčce č. 4/08 nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

Při hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch bylo usnesení přijato 
jednomyslně 10 hlasy. 

 

399/9/5/2011 Poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci Domovní správa města 
Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o půjčce ve výši 

3.200.000,00 Kč mezi statutárním městem Přerovem, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská ulice 
34, 750 02 Přerov I-Město, jako věřitelem a Domovní správou města Přerova, IČ: 47184728, 
se sídlem Blahoslavova 3, 750 00 Přerov I-Město, jako dlužníkem. Účelem poskytnutí této 
částky je pokrytí dlužných úhrad za služby spojené s užíváním bytu z let 1997-2009, které 
dlužník hradil ze svých prostředků. Dlužník se ve smlouvě o půjčce zaváže půjčku vrátit 
věřiteli ve lhůtě 5 let ode dne uzavření smlouvy, a to ve formě splátek ve výši úhrad 
nedoplatků na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tj. úhrad nedoplatků na 
službách). 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

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

 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   Rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612 2451 11  Splátky půjčených prostředků 
 od příspěvkových organizací 

0,0 + 30,0 30,0 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

* + 3 170,0 * 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál, z tohoto důvodu nebudou částky uvedeny 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3612   11  Bytové hospodářství (DSMP) 22 984,0 + 3 200,0 26 184,0 
  5651    Neinvestiční půjčené prostředky 

 zřízeným příspěvkovým org. 
  + 3 200,0   

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Domovní správa města Přerova – příspěvek 
 na provoz a investice aj. 

22 984,0 + 3 200,0 26 184,0 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

400/9/5/2011 Rozpočtové opatření č. 5 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2., 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

401/9/5/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulky. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 
 
Z jednání odešly pí Sedláčková a Ing. Řezáčová. 
__________________________________________________________________________________ 
 
PŘESTÁVKA: 10.00 – 10.10 hodin 

 
 
GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2011 
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru školství Mgr. Romana Pospíšilová. 

 

403/9/6/2011 Grantový program pro rok 2011 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv     

o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 
a) „Sport“ 
viz tabulky číslo 01 - 13 této důvodové zprávy v celkové výši 1 270 000,- Kč  
b) „Sociální“ 
viz tabulky číslo 14 - 18 této důvodové zprávy v celkové výši    667 500, Kč 557 500,- Kč  
c) „Kultura“ 
viz tabulky číslo 19 - 26 této důvodové zprávy v celkové výši    400 000,- Kč  
d) „Zdravotnictví“ 
viz tabulky číslo 27- 28 této důvodové zprávy v celkové výši       67 500,- Kč  
e) „Volný čas“ 
viz tabulky číslo 29 - 34 této důvodové zprávy v celkové výši    150 000,- Kč 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že částka 110 000,- Kč 

zahrnutá v rozpočtu města na grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví je ponechána  
jako rezerva pro dotace v oblasti sociální, 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv 
o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky 
číslo 01 - 34 této důvodové zprávy, kde je u žadatelů pod sloupcem „Návrh pracovní skupiny“ 
uvedena nulová výše dotace. 

 
Na základě informace předkladatele Mgr. Hluzína byla celková částka pro sociální oblast snížena      
o 110 tis. Kč, protože žadatel Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje ukončí k 30.4.2011 
svou činnost.(viz bod 2) 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 
 
ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 

404/9/7/2011 Mateřská škola Přerov - Vinary, Za humny 1 - sloučení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov - Vinary, Za humny 1, IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – 
Vinary, Za humny 1 s  příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, s 
účinností od 01. 08. 2011, 

 
2. schválit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov - Vinary, Za 

humny 1, IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1 je příspěvková 
organizace Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se 
sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, na kterou s účinností od 01. 08. 2011 
přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov – Vinary, Za humny 1,  

 
3. schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku 
je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.8.2011 

VARIANTA  II. 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov - Vinary, Za humny 1, IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – 
Vinary, Za humny 1 s  příspěvkovou organizací Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, 
IČ: 60782081, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 44, s účinností od 01. 08. 2011, 

 
2. schválit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov - Vinary, Za 

humny 1, IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1 je příspěvková 
organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, IČ: 60782081, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kozlovská 44, na kterou s účinností od 01. 08. 2011 přecházejí veškerá 
práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov – Vinary, Za humny 1,  
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3. schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, IČ: 
60782081, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 44. Znění dodatku je přílohou č. 2 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.8.2011 

 

Při hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín bylo usnesení přijato 
jednomyslně 10 hlasy. 

 

405/9/7/2011 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2011   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
rozsah financování samostatných zařízení školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů      
na vzdělávání pro rok 2011, přidělovaného krajům z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

406/9/7/2011 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2011/2012  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí realizaci a zhodnocení projektu 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 s názvem „ZŠ Boženy 
Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ 
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 
programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji, dle důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z nejnižšího počtu žáků 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu  3 žáků pro školní rok 2011/2012, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazek statutárního města Přerova 

uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost 
školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, na 3 žáky pro školní rok 2011/2012 do celkové výše 111 000,- Kč, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 30.11.2011 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2011/2012 dle pravidel a v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

407/9/7/2011 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2011/2012  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

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

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

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

 
vše s účinností od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

408/9/7/2011 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských 
škol zřízených statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje pro školní rok 2011/2012 v mateřských školách zřízených statutárním městem 

Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol lze 
naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou: 

 
− Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí        

3 třídy a na odloučeném pracovišti v Čekyni 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
− Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 

16 naplnit 3 třídy do počtu 28 dětí, 
− Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 3 třídy naplnit do počtu 26 dětí a na odloučeném 

pracovišti Jasínkova 4, lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí a 2 třídy lze naplnit do počtu         
28 dětí,  

− Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí,  
− Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, kde lze 3 třídy naplnit do počtu 27 dětí, 
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− Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze v Újezdci 1 třídu  
naplnit do počtu 28 dětí a pro odloučené pracoviště Lověšice nepožaduje výjimku                    
z maximálního počtu dětí ve třídě, 

− Mateřské školy Přerov, Komenského 25, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí  
ve třídě, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.9.2011 

2. schvaluje pro školní rok 2011/2012 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.9.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

409/9/7/2011 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za 
mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro 
rok 2011  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2011 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, svěřených Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, Trávník 27, 
Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole Přerov, 
Želatovská 8, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 11.4.2011 
 

Z diskuse vyplynulo, aby odbor školství prověřil zatíženost a zájem o tato sportoviště. 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 nepřítomen. 

 

410/9/7/2011 Vzdání se funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká 
Dlážka 5  Jmenování člena konkursní komise pro konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká 
Dlážka 5 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vzdání se funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 paní Mgr. Lenky Zedkové – 
školního inspektora České školní inspekce ke dni 06. 04. 2011, 

 
2. jmenuje s  účinností od 07. 04. 2011 člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 
pana Mgr. Michala Hlaváčka – školního inspektora České školní inspekce. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 7.4.2011 

Při hlasování bylo 9 pro, 1 nepřítomen. 

 

411/9/7/2011 Tělocvičná jednota Sokol Přerov - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
VARIANTA  I. 
 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na 
parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II.  
 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, 
IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 
na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2011. 
 
Předkladatel Mgr. Hluzín doporučil variantu II. 
Ing. Dostal podal protinávrh na variantu I. – 1 pro, 2 proti, 6 se zdrželo – NEPROŠLO. 
Při hlasování o variantě I bylo 9 pro, 1 se zdržel. 

 

412/9/7/2011 Sportovní klub Přerov - záměr účelové dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

VARIANTA I  

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč subjektu Sportovní klub Přerov, IČ: 
00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení atletického areálu na Alšově ulici (na 
ochrannou klec na hod diskem, doskočiště na skok vysoký a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v 
roce 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 

VARIANTA II 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč subjektu Sportovní klub Přerov, IČ: 
00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení atletického areálu na Alšově ulici (na 
ochrannou klec na hod diskem, doskočiště na skok vysoký a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v 
roce 2011. 
 
Při hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín bylo 9 pro, 1 se zdržel. 
 

Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová. 
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SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložila, jako písemné předlohy, náměstkyně primátora Mgr. Jarmila Havlíčková. 
 
Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Bc. Jana 
Žouželková, ředitelka Domova pro seniory PhDr. Marta Vanišová, ředitel DSMP p. Antonín Čechák. 

 

413/9/8/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                  

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

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 741 v Přerově,  Husova  č.o. 9,    
s A.a M.G., 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č. p. 1605 v Přerově,  Husova  č.o.15, 

s manželi P.a B.L. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 12.5.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

414/9/8/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova –  
bytu č.  2487/4 v domě č.p. 2485 , 2486 , 2487 a 2488, bytu č.  2784/5 v 
domě č. p. 2784 , bytu č. 2479/6 v domě č. p. 2479 a 2480, všechny byty 
v obci Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2487/4 

v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488, Jižní čtvrť I ,  č. or. 28, 29, 30, a 31, Přerov , na 
pozemku p.č. 5734/14 zast.pl., p.č. 5734/15 zast. pl., p.č. 5734/16 zast. pl. a p.č. 5734/17 zast. 
pl.  včetně spoluvlastnického podílu 5158/166385 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 5158/166385 k pozemku p.č. 5734/14 zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 
5734/15 zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/16 zast. pl. o výměře 152 m² a p.č. 5734/17 zast. 
pl. o výměře 167 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví  pana M.P., 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2784/5 

v domě č.p. 2784, Sokolská č. or. 8, Přerov,  na pozemku p. č. 4293/13 zast. pl. včetně 
spoluvlastnického podílu 5860/68507 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 5860/68507  na pozemku p. č. 4293/13 zast. pl. o výměře 222 m² v    
k. ú.  Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  slečny E.K.za kupní   cenu 782 000,-- Kč, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2479/6 

v domě č.p. 2479 a 2480, Jižní čtvrť IV, č. or. 13 a 14, Přerov, na pozemku p.č. 5745/12 zast. 
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pl. včetně spoluvlastnického podílu 600/7984 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 600/7984 na pozemku p.č. 5745/12 zast. pl. o výměře 375 m² v k. ú. 
Přerov, obci Přerov, do   vlastnictví    Ing. V.P. za kupní cenu 606 350,-- Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzhledem k výsledku výběrového 

řízení tzv. obálkovou metodou  
 
I. varianta: 
konání   příštího výběrového řízení opět formou  výběrového řízení – aukce,  do kterého budou 
zařazeny byty volné i obsazené s pohledávkou i bez  pohledávky z I. etapy prodeje , a dále byty volné s 
pohledávkou i bez pohledávky z II. etapy prodeje ( nepokračovat tedy ve výběrových řízeních tzv. 
obálkovou metodou ). 
 
II. VARIANTA:   
konání dalšího výběrového řízení ještě jednou  tzv. obálkovou metodou , a to s termínem vyhlášení  
nejpozději do doby možnosti nabídky nejméně pěti volných bytů bez pohledávky. 
 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pro konání dalších výběrových řízení 

tzv. obálkovou metodou snížení minimální ceny volného bytu včetně ceny alikvotního podílu  
pozemku na 60 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem, a to pro volné byty, na které nebyly podány 
nabídky v předešlých  výběrových řízeních. 

 
Hlasování: 
Bod 1: 10 pro 
Bod 2: 10 pro 
Bod 3: 10 pro 
Bod 4 – varianta II: 10 pro 
Bod 5: 10 pro 

 

415/9/8/2011 Uzavření Smlouvy o partnerství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství, mezi statutárním 
městem Přerov a organizací Člověk v tísni o.p.s., se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, IČ 25755277. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, 2 se zdrželi. 

 

416/9/8/2011 Uzavření darovací smlouvy - Dětský domov a Školní jídelna Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou organizací Dětský domov a Školní 
jídelna Přerov, Sušilova 25, se sídlem Přerov, Sušilova 2392/25, IČ 63701332 jako 
obdarovaným, o poskytnutí peněžního daru ve výši 8 007,- Kč dle důvodové zprávy. 

 



 21

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

 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3319 2321 1 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 8,0 8,0 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4322  
 

5339 

15 Ústavy péče pro mládež 
Neinvestiční příspěvky ostatním 
příspěvkovým organizacím 

9,2 + 8,0 
 

+ 8,0 

17,2 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po   
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 676,6 + 8,0 31 684,6 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 

417/9/8/2011 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní charita 
Červený Kostelec 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace na rok 2011 ve 
výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
Oblastní charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem Červený Kostelec, 5.května 1170 na 
provoz Domova sv. Josefa v Žirči. 
VARIANTA  II. 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 
15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Oblastní 
charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem Červený Kostelec, 5.května 1170 na provoz 
Domova sv. Josefa v Žirči. 
 
Při hlasování o variantě I., kterou doporučila předkladatelka Ing. Havlíčková bylo 9 pro, 1 
nepřítomen. 
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418/9/8/2011 Smlouva o nájmu části nebytových prostor v objektu Domova           
pro seniory, č.p. 3217, příslušného k části obce Přerov I-M ěsto,          
na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v 
objektu Domova pro seniory, č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
5196/25 v k.ú. Přerov o výměře 1 m2 mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, p. 
o. se sídlem Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem a společností 
PROVA HK, s.r.o. se sídlem Hybešova 43, 679 32 Svitávka, IČ 26228793 jako nájemcem. Smlouva 
bude uzavřena s účinností od 11. 4. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše 
nájemného bude činit 1.250,00 Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití prostor pro provoz nápojového 
automatu. 

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 30.4.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

Z jednání odešli PhDr. Vanišová, Bc. Žouželková a p. Čechák. 

__________________________________________________________________________________ 

PŘESTÁVKA: 11.15 – 11.20 hodin 

 

461/9/10/2011 Organizační schéma Magistrátu města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník Ing. Jiří Bakalík. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Organizační schéma MMPr, kterým se stanovuje struktura Magistrátu města 

Přerova. 
 
2. ustanovuje podle ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří 
budou zařazeni k výkonu práce do Magistrátu města Přerova na 310,7. 

 
3. ruší tyto odbory Magistrátu města Přerova: 
 - Kancelář tajemníka 
 - Odbor kontroly 
 - Odbor správní 
 - Stavební úřad 
 - Odbor dopravy  
 - Odbor životního prostředí 
 - Odbor zemědělství 
 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 - Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 - Odbor sociálních dávek 
 - Odbor právní 
 - Odbor obecní živnostenský úřad 

- a Specializované pracoviště ochrany a krizového řízení 
 
4. zřizuje tyto odbory Magistrátu města Přerova: 
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 - Odbor vnitřní správy 
 - Odbor sociálních věcí a školství 
 - Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

- Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
5. rozhodla o tom, že po změně organizační struktury nadále existuje Útvar interního auditu  
                    
 a tyto odbory Magistrátu města Přerova: 
- Kancelář primátora 
- Odbor finanční, který se přejmenovává na Odbor ekonomiky, 
- Odbor rozvoje, který se přejmenovává na Odbor koncepce a strategického rozvoje, 
- Odbor majetku města, jeho správy a provozu, který se přejmenovává na Odbor správy   
   majetku a komunálních služeb, 
 
a tato oddělení Magistrátu města Přerova: 
- oddělení sekretariátů, petic a stížností, které se přejmenovává na Oddělení organizační, 
- oddělení legislativněprávní, které se přejmenovává na Oddělení právní, 
- oddělení marketingu a propagace města, které se přejmenovává na Oddělení komunikace  
  a vnějších vztahů, 
- oddělení rozpočtu, oddělení místních příjmů, oddělení účetnictví, oddělení cen a fondů     
  bydlení, 
- oddělení personální, které se přejmenovává na Oddělení personální a lidských zdrojů, 
- oddělení ICT (informatika), které se přejmenovává na Oddělení informačních a   
   komunikačních služeb, 
- oddělení vnitřní správy, které se přejmenovává na Oddělení vnitřních služeb, 
- oddělení územního plánování, 
- oddělení projektového manažera, které se přejmenovává na Oddělení projektových  
   řízení a správy dodací, 
- oddělení správy ostatního majetku, které se přejmenovává na Oddělení správy ostatního  
   majetku a komunálních služeb, 
- oddělení majetkoprávní,  
- oddělení správy domovního majetku, se přejmenovává na Oddělení investic a technické 
  správy, 
- oddělení sociálních dávek pro rodiny s dětmi a nezaměstnané, které se přejmenovává  
  na  Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, 
- oddělení sociálních dávek pro staré  a zdravotně postižené občany, které se přejmenovává  
  na Oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany, 
- oddělení přestupků, 
 
6. ruší tato oddělení a pracoviště Magistrátu města Přerova: 
 
a) na odboru Kancelář primátora 
- oddělení rady a zastupitelstva města 
- tiskový mluvčí 
 
b) na odboru Kancelář tajemníka 
- pracoviště vzdělávání 
  
c) na odboru správním 
- oddělení ohlašovny, 
- oddělení matriky, 
- oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 
  
d) na odboru rozvoje 
- oddělení rozvoje, koncepce a GIS 
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- oddělení investic 
- pracoviště architektury a urbanismu 
- administrativa, program obnovy venkova 
 
e) na odboru majetku města, jeho správy a provozu 
- ekonom odboru 
  
f) na odboru stavební úřad 
- oddělení územních řízení 
- oddělení stavebních řízení 
- právník odboru - pracoviště 
 
g) na odboru dopravy 
- oddělení dopravy 
- oddělení evidence motorových vozidel 
- oddělení řidičských oprávnění a přestupků 
          
h) na odboru životního prostředí 
- oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 
- oddělení ochrany přírody a památkové péče 
 
i) na odboru zemědělství 
- oddělení vodního hospodářství 
- oddělení lesního hospodářství, myslivosti a zemědělství 
 
j) na odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
- oddělení školství 
- oddělení financování školství ze státního rozpočtu 
- pracoviště mládeže a tělovýchovy 
 
k) na odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
- oddělení sociálních služeb a zdravotnictví    
- oddělení sociální prevence 
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 
l) na odboru sociálních dávek 
- sekretariát 
- ekonom 
-  pracoviště I. – IV. na oddělení sociálních dávek pro rodiny s dětmi a nezaměstnané, 
-  pracoviště I. a II. na oddělení sociálních dávek pro staré a zdravotně postižené 
       
m) na odboru obecní živnostenský úřad 
- oddělení registrace 
- oddělení kontroly 
 
7. zřizuje tato oddělení a úseky Magistrátu města Přerova 
 
a) na odboru Kanceláře primátora 
- oddělení ochrany a krizového řízení 
 
b) na odboru vnitřní správy 
- úsek spisové služby a voleb 
- úsek veřejných zakázek 
- oddělení kontroly 
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c) na odboru koncepce a strategického rozvoje 
 - oddělení koncepce a rozvoje města  
 
d) na odboru sociálních věcí a školství 
- oddělení školství a mládeže 
- oddělení sociálních věcí a zdravotnictví  
       
e) na odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 
- oddělení evidenčně správních agend a matriky 
- oddělení dopravně správních agend 
- oddělení obecní živnostenský úřad 
 
f) na odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
- úsek vyvlastnění a správních deliktů 
- oddělení stavební úřad 
- oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče 
- oddělení vodního hospodářství a zemědělství 
 
 
to vše s účinností od 1. července 2011. 
 
8. ukládá tajemníkovi MMPr předložit Organizační řád, kterým se vymezují kompetence   

schválených odborů MMPr s účinností od 1. července 2011. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 27.4.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy. 

 
 
PŘESTÁVKA: 12.20 – 13.20 hodin  
 
Z jednání Rady města se omluvila Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, tzn. bylo přítomno 9 členů Rady 
města. 

 

392/9/3/2011 „Předmostím až do pravěku“ – expoziční libreto areálu Mamutov        
v Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu „Předmostím až do pravěku“ 
 
2. souhlasí s dispoziční a provozní koncepcí víceúčelového areálu „Mamutov“ v Předmostí, 

navrženou v rámci prezentovaného expozičního libreta (zpracovatel: Muzeum Komenského     
v Přerově, p. o., Bazika, Stejskalík, Halfar / 31.01.2011) 

 
3. ukládá Odboru životního prostředí pořídit podrobné expoziční libreto areálu „Mamutov“        

v Předmostí včetně návrhu vyvolaných urbanisticko-architektonických úprav a propočtu 
realizačních nákladů na celý areál, a to v souladu s požadavky souběžně zpracovávané 
marketingové studie. 

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ 
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Termín: 31.8.2011 

Z diskuse vyplynulo, aby odbor majetku pokračoval v jednání s pivovarem  získat do vlastnictví města 
dotčené pozemky a aby bylo všem členům Rady města rozdáno CD s expozičním libretem Mamutov.   
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 

 

402/9/5/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce - dodatek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115    Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

* + 6 735,0 * 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál, z tohoto důvodu nebudou částky uvedeny 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6171   5  Investiční akce (org. 500140 – 
 Technologické centrum ORP 
 a spisová služba) 

9 150,0 + 6 735,0 15 885,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   + 6 735,0   
 
Usnesení bylo přijato 9 hlasy. 
__________________________________________________________________________________ 
 
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložila, jako písemné předlohy, náměstkyně primátora Ing.Jarmila Havlíčková. 
 
Na jednání Rady města byli přizváni Mgr. Jana Hrubá, pověřená řízením Odboru právního, vedoucí 
Odboru majetku Ing. Vladimír Čajka a vedoucí odd. majetkoprávního Odboru právního p. Miloslav 
Dohnal.  

 

419/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 892/3 zast. plocha a nádvoří o výměře       
66 m2 a p.č. 892/4 zast. plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov                
z vlastnictví statutárního města Přerova. 
Při hlasování bylo 9 pro. 
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420/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku p.č. 4934      
v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova  - úplatný převod  části  pozemku p.č. 4934 ostatní  plocha  o výměře cca  
20 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerova . 
 Při hlasování bylo 9 pro. 

 

421/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 418/1 orná půda o výměře 203 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

422/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova –garáže bez č.p. /č.ev. na pozemku p.č. 
907/11  vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor - garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/11 zast.pl. o výměře 24 m2 v k.ú.Přerov. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

423/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku  statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 4160/20 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  
pozemku p.č.4160/20 zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  
statutárního města Přerova. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

424/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku p.č. 5199/1 
v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  části  
pozemku p.č.5199/1 ostatní  plocha  o výměře cca 162 m2  v k.ú.Přerov,  z vlastnictví České republiky 
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- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, 
IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

425/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.356/1 v k.ú. 
Újezdec u Př.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Př. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 

2075 m2 v k.ú. Újezdec u Př. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

426/9/9/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -      pozemku  p.č. 3123/2, p.č. 
3123/3,  p.č. 3123/4, p.č. 3123/5, p.č. 3123/26, p.č. 3123/27, p.č. 3123/28, 
p.č. 3123/29, p.č. 3123/46, p.č. 3123/47 a  p.č. 3130 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  p.č. 3123/2 zast. pl. o  výměře     
21 m2, p.č. 3123/3 zast. pl. o výměře 19 m2 ,  p.č. 3123/4 zast. pl. o výměře 19 m2, p.č. 3123/5 zast. 
pl. o výměře 19 m2 , p.č. 3123/26 zast. pl. o výměře 19 m2, p.č. 3123/27 zast. pl. o výměře 19 m2, p.č. 
3123/28 zast. pl. o výměře 19 m2, p.č. 3123/29 zast. pl. o výměře 21 m2, p.č. 3123/46 zast. pl.               
o výměře 3 m2, p.č. 3123/47 zast. pl. o výměře 1 m2 a  p.č. 3130  zast. pl. o výměře 1137 m2  vše v 
k.ú. Přerov. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

427/9/9/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 6 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2086, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4007         
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.          
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 6 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2086, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4007 v k.ú. Přerov (Na Hrázi 24) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném 
znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 40 %. 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
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428/9/9/2011 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1137/6 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 1137/6 ost.pl. o výměře 226 m2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., 
se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521za kupní cenu 4.520,- Kč, t.j.20,- Kč/m2 (t.j. cena v místě a 
čase obvyklá). 
 Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

429/9/9/2011 Úplatný  převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 889, p.č. 895 a části pozemku p.č. 896 a p.č. 890 
v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod nemovitých věcí            

z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků   p.č. 889   zast. plocha a  nádvoří o výměře 
647 m2,  p.č. 895  zast. plocha  a  nádvoří  o výměře  639 m2, části p.č. 896 ostatní plocha 
označené geometrickým plánem č. 346-71/2010 jako pozemek p.č. 896/2 o výměře  965 m2 a  
částí  pozemku p.č. 890 ostatní  plocha  označených geometrickým plánem č. 346-71/2010 
jako pozemek p.č. 890/2 o výměře 46 m2  a pozemek p.č. 890/3 o výměře 602 m2 , vše v k.ú.   
Henčlov   do společného jmění   manželů  A.a J.Ch.  za cenu  v čase a místě obvyklou dle 
znaleckého posudku  č. 1846/4/11 znalce  JUDr. Vratislava Dočkalíka, která činí u pozemků 
p.č. 889 , p.č. 895  zast. pl.  o celkové výměře 1286 m2 vše v k.ú. Henčlov   částku 180 040,- 
Kč,  (tj. 140,- Kč /m2)  a  pozemků p.č. 890/2, p.č. 890/3, p.č. 896/2  o celkové výměře  1613 
m2 vše v k.ú. Henčlov částku    112 910,- Kč, ( tj. 70,- Kč/m2), kupní cena bude činit celkem 
292 950,- Kč. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.12.2011 

2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov, jako 
povinným z   věcného břemene a manžely A.a J.Ch.  jako oprávněnými z věcného břemene 

Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene, vstupovat a vjíždět na části 
pozemku p.č. 896/1 ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú. Henčlov, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 346-71/2010  vyhotoveného firmou Geokam Přerov s.r.o.  
Předmětem věcného břemene je  právo chůze  a  jízdy na části pozemku p.č. 896/1 v k.ú. Henčlov  pro 
vlastníka  části pozemku  p.č. 896  označené  geometrickým plánem č. 346-71/2010 jako pozemek p.č.  
896/2 a části  pozemku p.č. 890 označené geometrickým plánem  jako pozemek p.č. 890/3 vše v  k.ú. 
Henčlov . 
Smlouva  o zřízení věcného břemene  bude uzavřena  na dobu neurčitou. Výše úhrady  za zřízení 
věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem č. 1467/4/11 znalce JUDr. Vratislava Dočkalíka 
a  činí  4 840,-  Kč  a bude navýšená o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí  
náklady   spojené se zřízením věcného břemene ( za geometrický plán, znalecký posudek a správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí). 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.12.2011 
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Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

430/9/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5739/1, p.č. 5738/2 a p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2 a p.č. 5738/3 vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/16, 15, 14) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2550, 2551, 2552 a pozemků p.č. 5739/1 o výměře 194 m², p.č. 5738/2 o výměře 184 m² a p.č. 
5738/3 o výměře 1183 m² vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

431/9/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, 
č.p. 2463, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5737/1 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/5, 6, 
7, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2560, 2561, 2562, 2563 
a pozemku p.č. 5737/1 o výměře 576 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

432/9/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 230, p.č. 231, p.č. 4934, p.č. 203, p.č. 205, p.č. 
207/1, p.č. 208/1, p.č. 4931, vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterou dne 15.10.2010 uzavřely statutární město 
Přerov jako budoucí prodávající a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Skopalova 
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2861/7, Přerov, jako budoucí kupující k pozemkům p.č. 230 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
338 m2, p.č. 231 (ostatní plocha) o výměře 291 m2 a částem pozemků p.č. 4934 (ostatní plocha) o 
výměře cca 17 m2, p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 11 m2, p.č. 205 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře cca 377 m2, p.č. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 328 m2, 
p.č. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 260 m2 a p.č. 4931 (ostatní plocha) o výměře 
cca 85 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 bude změněno znění čl. II odst. 2 smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě tak, že text:  
 
„Smluvní strany se zavazují, že po dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na 
dotčených nemovitostech uzavřou samostatnou kupní smlouvu na všechny pozemky zastavěné tímto 
polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen 
geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny  
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,   
 
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou po 
dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na dotčených nemovitostech uzavřeny 
mezi smluvními stranami samostatné kupní smlouvy na všechny výše uvedené pozemky zastavěné tímto 
polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen 
geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem.“ 
 
Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se nemění. 
 Při hlasování bylo 9 pro. 

 

433/9/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č.464/3 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 6497/11 
v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 464/3 

orná půda o výměře 817 m2 v k.ú. Předmostí z majetku paní L.H. za kupní cenu 286.000,- Kč, 
t.j. 350,- Kč/m2  (cena v místě a čase obvyklá) do majetku statutárního města Přerova, za 
podmínky zajištění finančních prostředků. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6479/11 

ost.pl. o výměře 2462 m2 v k.ú. Přerov z majetku paní L.H. za dohodnutou kupní cenu 



 32

69.000,- Kč, t.j. 28,- Kč/m2 do majetku statutárního města Přerova, za podmínky zajištění 
finančních prostředků. 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

434/9/9/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4933/11, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, 
p.č. 4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 5084/24, vše v k.ú. Přerov, bezúplatný 
převod do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29 
a p.č. 4957/36 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, ost. plocha o výměře 362 m2, 
p.č. 4933/11, ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 4957/23, ost. plocha o výměře 846 m2, p.č. 
4957/28, ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 4957/39, ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 
5084/13, ost. plocha o výměře 3 601 m2, p.č. 5084/24, ost. plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. 
Přerov. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29, ost. plocha o výměře 1 m2, a p.č. 
4957/36, ost. plocha o výměře 9 m2, oba v k.ú. Přerov. 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

435/9/9/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.  1961/1 
v k.ú. Přerov o výměře 13 m2  mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a  Jaroslavem 
Spilkou, místem podnikání Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou 22,  IČ 73016047 jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit  
5 200,- Kč/rok, tj. 400,- Kč/m2/rok.  
Účelem nájmu  bude  umístění stánku pro  prodej cukrářských výrobků  a občerstvení. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

436/9/9/2011 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na objekt kina Hvězda         
v Přerově č. 23-002-003-06 ze dne 24.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 25.7.2009 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA  I.  
schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na objekt kina Hvězda v Přerově č. 23-002-003-
06 ze dne 24.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.7.2009, kterým se mění text čl. VI., odst. 10, 
odrážky 1. Původní text, týkající se výměny xenonových výbojek a asférických zrcadel se nahrazuje 
textem, jehož obsahem je servis a údržba  digitálního promítacího přístroje Christie.    
Dodatek č. 2 bude uzavřen za podmínky schválení rozpočtového opatření. 
 
VARIANTA  II. 
neschvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na objekt kina Hvězda v Přerově č. 23-002-003-
06 ze dne 24.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.7.2009. 
 
Při hlasování o variantě I., kterou doporučila předkladatelka Ing. Havlíčková bylo 9 pro. 

 

437/9/9/2011 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov 

 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje dohodu o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 11.3.1999 

ve znění dodatků č.1 ze dne 22.5.2000, č.2 ze dne 21.2.2001, č.3 ze dne 8.3.2001, č.4 ze dne 
6.2.2003, č.5 ze dne 20.5.2004, č.6 ze dne 30.5.2005 na nebytové prostory v objektu k bydlení 
č.p. 1963,  příslušném k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov        
o výměře 122,99  m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a Centrem pro zdravotně postižené Olomouckého kraje 
o.s., se sídlem  Přerov I – Město, náměstí Svobody 1963/4, IČ 26594064, jako nájemcem,      
ke dni 30.4.2011. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.4.2011 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 1963,  příslušném k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov       
o výměře 122,99  m2. 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

438/9/9/2011 Nájem nebytového prostoru v Klubu TEPLO Přerov ve vlastnictví 
Tepla Přerov a.s. statutárnímu městu Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor o celkové výměře 493 m2 ve 
stavbě občanského vybavení č.p. 9, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
372 v k.ú. Přerov, mezi společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 
Přerov, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem. Účelem nájmu je konání 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaných v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
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(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a platným Jednacím řádem Zastupitelstva města 
Přerova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018 s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude činit 22.569,-Kč za jedno zasedání Zastupitelstva města Přerova konané v 
řádném termínu a 12.000,-Kč za jedno zasedání Zastupitelstva města Přerova konané v mimořádném 
termínu, přičemž v ceně nájemného budou zahrnuty služby související s technickým a organizačním 
zabezpečením zasedání Zastupitelstva města Přerova. Nájemné bude navýšeno o DPH v příslušné 
sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
VARIANTA  II. 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor o celkové výměře 493 m2 ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 9, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 372 v 
k.ú. Přerov, mezi společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, 
jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem. Účelem nájmu je konání zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaných v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a platným Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude činit 22.569,-Kč za jedno zasedání Zastupitelstva města Přerova konané v řádném 
termínu a 12.000,-Kč za jedno zasedání Zastupitelstva města Přerova konané v mimořádném termínu, 
přičemž v ceně nájemného budou zahrnuty služby související s technickým a organizačním 
zabezpečením zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Při hlasování o variantě I., kterou doporučila předkladatelka Ing. Havlíčková bylo 9 pro. 

 

439/9/9/2011 Zřízení věcných břemen v návaznosti na uzavření směnné smlouvy k 
nemovitým věcem mezi statutárním městem Přerov a ČR - Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. mění bod 2. svého usnesení č. 2880/71/6/2009, kterým Rada města Přerova na své 71. schůzi 

konané dne 23.9.2009 schválila zřízení věcného břemene práva štítové zdi mezi garáží bez 
čp/če postavenou na pozemku označeném dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 
2241/2 v k.ú.Přerov a jinou stavbou bez čp/če postavenou na pozemcích označených dle 
geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 2241/12, p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2                 
v k.ú.Přerov, které mělo být zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně mezi statutárním městem 
Přerov jako vlastníkem jiné stavby bez čp/če postavené na pozemcích označených dle 
geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 2241/12, p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2 v k.ú. 
Přerov (povinný z věcného břemene) a ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého 
kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 222/91, jako vlastníkem garáže bez 
čp/če postavené na pozemku označeném dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 
2241/2 v k.ú. Přerov (oprávněný z věcného břemene), a to tak, že se věcné břemeno zřizuje za 
úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.430,-Kč. 

2. mění bod 3. svého usnesení č. 2880/71/6/2009, kterým Rada města Přerova na své 71. schůzi 
konané dne 23.9.2009 schválila zřízení věcného břemene spočívajícího v práva odvodu 
dešťových vod, které mělo být zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně mezi ČR – Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 
222/91, jako vlastníkem garáže bez čp/če postavené na pozemku označeném dle 
geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 2241/2 v k.ú.Přerov (povinný z věcného 
břemene) a statutárním městem Přerov jako vlastníkem jiné stavby bez čp/če postavené na 
pozemcích označených dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako p.č. 2241/12, p.č. 
2241/10 a p.č. 2265/2 v k.ú. Přerov (oprávněný z věcného břemene), a to tak, že se věcné 
břemeno zřizuje za úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.750,-Kč, s tím, že 
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hodnota věcných břemen dle bodu 2. a 3. usnesení č. 2880/71/6/2009 bude vzájemně 
započtena do hodnoty věcného břemene odvodu dešťových vod ve výši 4.750,-Kč a statutární 
město Přerov nebude požadovat doplacení zbývajícího rozdílu hodnot věcných břemen ve výši 
15.680,-Kč. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.9.2011 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

440/9/9/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 5322 
ost. plocha, p.č. 5329 ost. plocha a p.č. 5387 ost. plocha, vše v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce  a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného z 
věcného břemene  umístit  zemní kabel NN pro plánovanou realizaci stavby  "Přerov , Pod 
Hvězdárnou, Schopf, NNk č. stavby : IV-12-8004193"  vše na části pozemků p.č. 5322, p.č. 5329 a 
p.č. 5372 v k.ú. Přerov a v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem umístění, oprav, 
rekonstrukce a odstranění zemního kabelu  ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene včetně ochranného pásma na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného 
břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

441/9/9/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení kabelové  přípojky NN a pojistkové skříně v rámci stavby 
"Přípojka NN pro STS Přerov" a v právu vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem 
provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako budoucím povinným z věcného břemene)  vlastníkem pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. Přerov a 
společností STS Přerov a.s., se sídlem Přerov, ul. 9. května 90, IČ: 47675659 (jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po dokončení stavby, do 
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90 dnů od doložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene včetně ochranného 
pásma a znaleckého posudku povinnému z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

442/9/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5041 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového  vedení  NN a přípojkové skříně, 
spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 5041 v k.ú. Přerov  ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená o 
příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

443/9/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4934, p.č. 4931, p.č. 231, vše v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového  vedení  NN, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova p.č. 4934, p.č. 4931, p.č. 231, vše v k.ú. Přerov  ve prospěch oprávněného z věcného 
břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená o 
příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
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plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

444/9/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4934 v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového  vedení  NN, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 4934  v k.ú. Přerov  ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená  
o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

445/9/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 3803/3,  p.č. 5101/1, oba  v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a Opera Bohemia s.r.o., se sídlem Zámecká 31, 751 24 Přerov VII- Čekyně, IČ 27772829,  jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení přeložky a přípojky veřejného osvětlení, 
přípojek vodovodu a kanalizace, spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a 
údržby  na pozemcích v majetku statutárního města Přerova p.č. 3803/3, p.č. 5101/1, oba v  k.ú. 
Přerov  ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená   
o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
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plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 9 pro. 

 

446/9/9/2011 Změna v rozsahu majetku předaného k hospodaření příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova,  IČ 49558854, se sídlem Přerov, Kabelíkova 3217/14a, 
kterým se upravuje rozsah majetku předaného k hospodaření takto: 
 
- předává se k hospodaření nemovitý  majetek v celkové výši 10 532 596,75 Kč.  Jedná se o část   
nemovitosti  situované  na  pozemku  p.č. 5196/25,  č.p.3217, v k.ú. Přerov - pavilonu P6 ( bývalá 
budova Schola servis, Optiky 16, Přerov), s účinností od 1.5.2011 

                                                                                                 Odpovídá: Ing. Vladimír Čajka 
                                                                                                 Termín: 30.4.2011     

 
- vyjímá  se  z hospodaření nemovitý   majetek  -  část   nebytových   prostor  objektu  Domova  pro  
seniory,   č.p.3217, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25  v k.ú. Přerov    
o celkové výměře 229,48 m2, s účinností od 1. 9. 2011. 

                                                                                                 Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová 
                                                                                                 Termín: 1. 9. 2011 

 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

447/9/9/2011 Změna v rozsahu majetku předaného k hospodaření příspěvkové 
organizaci Kulturní a informa ční služby města Přerova, se sídlem 
Přerov I-M ěsto, Kratochvílova 30, IČ: 45180512  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) Schválit uzavření dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512, kterým se upravuje 
rozsah  majetku předaného k hospodaření. K  hospodaření této organizaci se předává nemovitý    
majetek v celkové výši   299 037,- Kč. Jedná se o zhodnocení nemovitosti situované na pozemku p.č. 
229, v k.ú, Lověšice, č.p. 228, -  Dělnického domu v Lověšicích , kde proběhlo zateplení fasády. 
 
b) Schválit uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a příspěvkovou organizací 
Kulturní a informační služby města Přerova. Předmětem jsou 2 pračky vzduchu, umístěné v Kulturním 
domě v Dluhonicích, a to dle inventurního seznamu: 
     
ORG 4229 - kultura 
    inv. č. 4229-0000015  pračka vzduchu  52 598,- Kč 
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    inv. č. 4229-0000016  pračka vzduchu  52 598,- Kč 
    celkem:                           105 196,- Kč 
Při hlasování bylo 9 pro. 
 
Při přítomnosti Mgr. Hrubé, p. Dohnala a Ing. Čajky se Mgr. Rašťák vrátil k předloze týkající se 
areálu Mamutov s tím, že vlastnické vztahy k pozemkům nejsou dořešené, Mgr. Hrubá informovala o  
možnosti směny těchto pozemků s pozemky v Újezdci a na základě této diskuse bylo uloženo 
náměstkyni primátora Mgr. Havlíčkové vyvolat jednání s firmou PMS spol. s r.o. ve věci možné 
perspektivy v souladu s investičním záměrem. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Z jednání odešli Mgr. Hrubá a  p. Dohnal. 

 
 
RŮZNÉ 

 

448/9/10/2011 Informace o možnosti navýšení příkonu el. energie na nám TGM dle 
požadavku TSMP, s.r.o. včetně ukotvení pódia 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Mgr. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o možnosti zvýšení příkonu el.energie 
na nám TGM dle požadavku TSMP, s.r.o. včetně ukotvení pódia. 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

449/9/10/2011 Darovací smlouva - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska se sídlem se sídlem Praha 1, Opletalova 29, 110 00 Praha 1,  IČ: 65 99 24 66, jako 
dárcem, jejímž účelem je dar určený na zabezpečení VIII. Sněmu Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 29,6 * + 100,0 129,6 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3322  1  Zachování a obnova kulturních 
 památek (neinv. transfery 

148,0 + 100,0 248,0 
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 dobrovolným svazkům obcí) 

 5169   Nákup ostatních služeb  - 6,8  

 5175   Pohoštění  + 62,0  

 5164   Nájemné  + 38,3  

 5139   Nákup materiálu j. n.  + 6,5  
 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

450/9/10/2011 Vodovody a kanalizace - návrh na personální změny v orgánech 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) odvolat Mgr. Radovana Rašťáka a Ing. Zdeňka Kazílka z funkce člena představenstva společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a to ke 
dni konání valné hromady, 
 
b) navrhnout Ing. Jaroslava Čermáka a Mgr. Radovana Rašťáka do funkce člena představenstva 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21,                
IČ 47674521, a to ke dni konání valné hromady, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) odvolat Ing. Jaroslava Čermáka z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a to ke dni konání valné 
hromady, 
 
b) navrhnout Romana Pavlíka do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a to ke dni konání valné 
hromady. 
Při hlasování bylo 7 pro, 2 nepřítomni. 

 

451/9/10/2011 Souhlas s přihlášením objektu Kulturního domu Vinary do pořadu 
společnosti Real TV za účelem případné účasti ve vysílání                      
o proměnách interiéru s názvem „Jak se staví sen“ a souhlas                 
s případnou rekonstrukcí části půdních prostor  zmíněného objektu na 
klubovnu Tanečního sdružení Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí iniciativu  Tanečního sdružení Přerov pod vedením Ing. Petra Orálka  a 

souhlasí s přihlášením  objektu Kulturního domu Vinary do pořadu  „Jak se staví sen“. 
 
2. souhlasí s případnou rekonstrukcí části půdních prostor objektu na klubovnu Tanečního 

sdružení, a to v případě,  že zmíněné kulturní zařízení bude skutečně vybráno pro účast           
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v pořadu. Veškeré náklady spojené se stavebními úpravami a natáčením hradí produkce 
pořadu. 

 
3. pověřuje zajištěním předmětné akce Kulturní a informační služby města Přerova. 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

452/9/10/2011 Finanční dar 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 21 600,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

Technickými službami města Přerova, s. r. o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 75002, IČ 27841090, jako dárcem a statutárním městem Přerovem, jako 
obdarovaným, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  2321 8  Přijaté neinvestiční dary 8,0 * + 21,6 29,6 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

5311   8  Bezpečnost a veřejný 
pořádek 

1 705,3 + 21,6 1 726,9 

  5169    Nákup ostatních služeb   + 21,6   
 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

453/9/10/2011 Dotace na podporu činnosti Střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS 
Muzea Komenského v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč Muzeu Komenského v Přerově, 
p.o., Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska environmentální 
výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea Komenského 
v Přerově. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

454/9/10/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova v písemných materiálech vytvořených      

v rámci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova", reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/53.00056 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a obecního rozpočtu. 

2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova v referenčních listinách a na webových 
stránkách společnosti Equica, a.s. (www.equica.cz). Společnost zajišťuje pro MMPr 
poradenství a školení v rámci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova". 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 

 

455/9/10/2011 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor     
pro rok 2011 - Nadační fond Přerov - Cuijk 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze 
smluvních ujednání ve smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 2, jejíž uzavření bylo 
schváleno usnesením č. 35/2/6/2010 tak, že ze smlouvy bude v čl. III odst. 2) vypuštěna povinnost 
příjemce podílet  se  na  financování  celkových nákladů souvisejících s reciproční návštěvou občanů z 
města Cuijk v Přerově v roce 2011, na niž byla dotace poskytnuta, minimálně  30  % jejich celkových 
nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího. 
Při hlasování bylo 9 pro. 

 

456/9/10/2011 Pořízení nových stánků na náměstí TGM 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o pořízení nových prodejních stánků na 
náměstí TGM. 
 
V diskusi apeloval Bc. Zatloukal na dořešení Horního náměstí ve věci možnosti umístění prodejních 
stánků a betlému v období vánočních svátků. 
Při hlasování bylo 9 pro. 
 
 

 

457/9/10/2011 Připomínky Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, manažer Prevence kriminality a člen Rady města Ing. 
Jaroslav Čermák.. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukládá Odboru dopravy, aby se zabýval řešením problémového parkování v ulici Malá 

Trávnická a U rybníka 
 
2. schvaluje záměr zřídit „Inteligentní semafor“ v Kozlovicích v roce 2012 
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3. ukládá Odboru rozvoje zadat zpracování studie stávajícího stavu parkovaní a návrh úprav v 
dopravě v klidu pro město Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí připomínky Komise dopravy, bezpečnosti a 
prevence kriminality: 
 
- parkování v ulici Malá Trávnická, U rybníka a Kosmákova 
- záměr zřízení "Inteligentního semaforu" v místních částech  
- zaktualizovat studii dopravy v klidu ve městě Přerově. 
 
Na základě diskuse bylo znění usnesení upraveno – viz výše. 
Při hlasování bylo 9 pro. 
 
Z jednání se omluvil Mgr. Rašťák, tzn. bylo přítomno 8 členů Rady města Přerova. 

 

382/9/2/2011 Rámcový program činnosti Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality na volební období 2010-2014 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality Ing. Jaroslav Čermák. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje rámcový program činnosti Komise dopravy, bezpečnosti 
a prevence kriminality na volební období 2010-2014. 
Při hlasování bylo 8 pro. 

 

458/9/10/2011 Odpověď na petici občanů vlastnících zahrádky v zahrádkářské 
kolonii u Laguny v  Přerově za vybudování protipovodňové ochrany 
Laguny 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici občanů vlastnících zahrádky v zahrádkářské 
kolonii u Laguny v Přerově a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 
Při hlasování bylo 8 pro. 
 
 
 
 

 

459/9/10/2011 Odpověď na petici obyvatel domů na ul. Jana Jiskry z Brandýsa a 
Želatovská za odstranění alergenu - břízy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí petici obyvatel domů na ul. Jana Jiskry z Brandýsa a Želatovská a výsledky 

projednávání Kanceláří primátora. 
 
2. ukládá Kanceláři primátora zabývat se připomínkami vznesenými k této petici. 
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Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 27.4.2011 

V diskusi Ing. Čermák nesouhlasil se stanoviskem orgánu ochrany přírody, který vydal Rozhodnutí č. 
51/09, kterým vydal rozhodnutí o nepovolení kácení dřevin a proto požádal s Ing. Dostalem                  
o přehodnocení tohoto rozhodnutí a o pořízení a doložení stanoviska alergologa. 
Při hlasování bylo 8 pro. 

 

460/9/10/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku  na realizaci projektu Přežij - Bezpečná 
Mobilita 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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 Přerov a subjektem 
Mobility Club, o.s., IČ: 270 232 90, se sídlem K Ryšánce 1591/20, 147 00  Praha 4, na úhradu 
části nákladů spojených s technickým zabezpečením akce "Přežij - Bezpečná Mobilita 2011", 
která se bude konat dne 12. května 2011 v Přerově, 

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

závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 
 a náhrady 

590,0 + 30,0 620,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2223  1  Bezpečnost silničního provozu 0,0 + 30,0 30,0 

 5222   Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

 + 30,0  

 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 684,6 * + 30,0 31 714,6 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
Při hlasování bylo 8 pro. 
__________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACE PRIMÁTORA, NÁM ĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 
TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU M ĚSTA 
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Bc. Václav Zatloukla 

� podnět ke zřízení vlakové zastávky v Předmostí  
� podnět na dořešení odtahové služby v Přerově  (na poradě vedení dne 11.4.2011 Ing. Bakalík 

podá k dané záležitosti informaci)  
� podnět pro Městskou policii týkající se ukládání pokut občanům, kteří neodklidí po svých 

pejscích exkrementy a dále dořešit v této záležitosti řád parku Michalov – zákaz svévolného 
pobíhání psů popřípadě pro ně vytipovat lokality 

� podnět ke zvážení možnosti vlastnictví haly SK do majetku města 
 
Michal Zácha, DiS. 

� podnět na odsávání psích exkrementů v trávě 
__________________________________________________________________________________ 
 
ZÁVĚR 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 9. schůzi Rady města Přerova konanou dne 7. dubna 2011       
v 15.45 hodin. 
 

 
V Přerově dne 7. 4. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch                   Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova                            člen Rady města Přerova 
 


