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ZÁPIS 

 

z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 2. února 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Rozvojové a investiční záležitosti      Mgr. Kulíšek 
 
4. Finanční záležitosti        primátor 
 
5. Školské  záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
6. Sociální záležitosti        Ing. Havlíčková

    
7. Majetkoprávní záležitosti       Ing. Havlíčková 
 
8. Různé         primátor 
 
9. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města       primátor 
 

10. Závěr, tiskové zprávy       primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Jaroslav Čermák,  Ing. Jarmila Havlíčková, p. Čestmír Hlavinka,  Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Radovan Rašťák, Michal Zácha DiS., Bc. Václav 
Zatloukal   
 
 
C.  Omluveni:   Ing. Tomáš Dostal 
 
 
D.  Dále přítomni:   

Ing. Jiří Bakalík  - tajemník Magistrátu města  
Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 

 
 
E.  Hosté:   Ing. Pavel Gala   - vedoucí odboru rozvoje 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Ing. Vladimír Čajka  - vedoucí odboru majetku 
Miloslav Dohnal  - pracovník odboru právního 

    Ing. Jitka Kučerová  - vedoucí odd. informatiky 
    Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru finančního 
    Ing. Hana Mikulová  - pracovnice odboru rozvoje 
    Ing. Lenka Škubalová  - pracovnice odboru rozvoje 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 5. schůze Rady města Přerova zahájil z důvodu pracovní vytíženosti pana primátora Ing. Jiřího 
Lajtocha náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek dne  2. února 2011  v 8.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města.  
Omluven:  Ing. Tomáš Dostal 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze Rady města byl navržen pan Bc. Václav Zatloukal. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně. 
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215/5/1/2011 Program 5. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 2. února 2011 
 
2. schvaluje pana Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 
 
 
Na jednání Rady města Přerova byli v 8.05 hodin přizvaní Ing. Kučerová a pan Pálka  – předvedli 
členům Rady způsob práce na nových noteboocích při prohlížení a práci s předlohami materiálů. 
 
 
Ing. Kučerová a pan Pálka odešli z jednání  Rady města Přerova v 8.28 hodin. 
 
 
 
 
Z další účasti na  jednání Rady města Přerova se omluvil pan Mgr. Rašťák v 8.29 hodin – je přítomno 
8 radních. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Gala a Ing. Škubalová v 8.30 hodin. 

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ,  INFORMACE   Z  KOMISÍ  

216/5/2/2011 Koncepce veřejných WC v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zpracovanou dokumentaci „Koncepce veřejných 
WC v Přerově“, která řeší inventarizaci stávajících zařízení a současně navrhuje nové lokality pro 
umístění veřejných toalet tak, aby tato zařízení byla dostupná po celém území města celodenně. 
 
 
Mgr. Kulíšek: 
- odbor majetku se bude zabývat řešením veřejných WC umístěných v  „malé pasáži“               

a možných úprav. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 
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3.  ROZVOJOVÉ  A   INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

217/5/3/2011 Územní plán města Přerova - 1. změna 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1.  zrušit své usnesení č. 1039/30/5/2010 ze dne 14.6.2010 v bodech 1.a, 1.b a 1.d pořízení dílčích 

změn Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu            
na usnesení. 

 
2.  rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení 1. změny Územního plánu 

města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající            
v dílčích změnách: 
-     odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a poukázání              
na nesoulad se skutečností ze strany veřejnosti či zjištěných při podrobném posuzování 
záměrů v území, opravení čitelnosti popisu funkčních ploch, doplnění návaznosti v zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování obce Lhotka a změny na základě podrobnější dokumentace pro 
provedení stavby ´Propojení silnic II/150 a sil. II/434, 2. etapa, Přerov (Meopta)´, 
-     změnu vymezení pozemku p.č. 801 v k.ú. Čekyně o výměře 856 m2 ve vlastnictví 
manželů G.  z určení pro rodinnou rekreaci na plochu pro rodinné bydlení. 

 
3.  rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu 

města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající: 
 - ve vymezení pozemku p.č. 973 v k.ú. Žeravice o výměře 6552 m2 ve vlastnictví 

žadatele pana J.J.  ze zemědělské plochy na plochu pro rodinné bydlení, 
- v posunutí navržené trasy jihovýchodní tangenty východním směrem za účelem 
realizace dlouhodobě plánované výstavby komplexu rodinných domů v lokalitě na základě 
žádosti Ing. P.T.   a pana M.F. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Škubalová v 8.50 hodin. 
 
 

 

218/5/3/2011 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Penčice 

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 paní J.K., na vybudování nové veřejné infrastruktury, prodloužení distribuční soustavy elektrické 
energie nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 377 v k.ú. Penčičky. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.2.2011 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil primátor Ing. Jiří Lajtoch v 8.58 hodin – je přítomno 9 
radních. 

 

 

 

219/5/3/2011 Lávka U Tenisu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
1. bere na vědomí návrhy řešení lávky U Tenisu. 
 
2. schvaluje způsob a harmonogram prezentace návrhů pro veřejnost. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.4.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

220/5/3/2011 Dětské hřiště v lokalitě Jižní čtvr ť III - projektová dokumentace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje pokračovat v pracích na projektové dokumentaci na akci 
Dětské hřiště Jižní čtvrť III 1-3 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.5.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

221/5/3/2011 Uzavření prováděcí smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na 
projekt "Regenerace bytového domu Jižní Čtvr ť IV/4,5" 

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

v rámci IPRM Přerov-Jih na projekt města "Regenerace bytového domu Jižní Čtvrť IV/4,5", 
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Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.3.2011 

 
2. schvaluje uzavření prováděcí smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně dotačního 

managementu na projekt "Regenerace bytového fondu Jižní čtvrť IV/4,5" k rámcové smlouvě 
o spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS,s.r.o., Vídeňská 7 
Brno, IČ 25327275 za nabídkovou cenu  55.000,00 Kč 183.310,18 Kč bez DPH (tj. 66.000,00 
Kč  219.972,22 Kč vč.DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.2.2011 

 

Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek informoval o změnu částky v bodě 2) usnesení: opravit 
nabídkovou cena na 183.310,18 Kč bez DPH  (tj.  219.972,22 Kč vč.DPH). 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

222/5/3/2011 Zadání projektové dokumentace na akce :“Úprava prostoru p řed 
pasáží“ a „Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník“ 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor rozvoje zadáním projektové dokumentace na akce : 
“Úprava prostoru před pasáží“  a   „Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník“ 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 
 

Ing. Lajtoch: 
- náměstkyně primátora Ing. Havlíčková vyvolá jednání s vlastníky pozemků paní Nitschovou 

a panem Krátkým ve věci možnosti využití pozemků v jejich vlastnictví na vybudování 
parkovacích ploch.  

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

223/5/3/2011 Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní                     
a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení mezi statutárním městem Přerovem, 
se sídlem Bratrská 34,  750 11 Přerov, IČ 00301825, jako investorem, a společností SMP Net, s.r.o.,    
se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako budoucím kupujícím. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.2.2011 
 

Ing. Lajtoch: 
- v Přerovských listech bude umístěna stálá rubrika upozorňující na volné pozemky určené         

k bydlení, které jsou ve vlastnictví města   - zajistí náměstkyně primátora Ing.  Havlíčková. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

224/5/3/2011 Kompostárna Přerov - dokumentace pro stavební povolení – schválení 
nabídky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na veškeré práce a dodávky  nutných k úplnému 
předání a dokončení  díla - projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci 
"Kompostárna Přerov" společnost SUDOP Project Plzeň a.s. Palackého 35, 301 00 Plzeň          
z důvodu neúplnosti nabídky – návrh smlouvy není podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče 

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

veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání a dokončení  díla - projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti na akci "Kompostárna Přerov". Nejvhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti MS architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha 10 IČ 62580426,           
s nabídkovou cenou 705.000,- Kč  705.600,- Kč (vč. DPH) 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MS architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha 

10, IČ 62580426 s nabídkovou cenou 705.000,- Kč  705.600,- Kč (vč. DPH) 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek požádal o opravu v bodě 2) a 3) usnesení: nabídková cena 
705.600,- Kč (vč. DPH). 
Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala v 9.23 hodin. 
 
 
 

 

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 9.24 hodin. 

225/5/4/2011 Změna Vnitřní směrnice č. 8/01 - Pokutové bloky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../11, kterým se mění Vnitřní směrnice 
vydaná Radou města Přerova č. 8/01 - Pokutové bloky, ve znění Vnitřních směrnic č. 20/01, č. 9/02,   
č. 6/03 a Vnitřních předpisů č. 1/05, č. 13/05 a č. 6/07. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 
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Termín: 28.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

226/5/4/2011 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

227/5/4/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Materiály předložili, jako písemné předlohy, primátor  Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu 

investičních akcí dle přílohy a tabulek č. 1-2. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpis investičních akcí dle tabulky     

č. 3. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

228/5/4/2011 Rozpočtové opatření č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 

 

229/5/4/2011 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 
4.5  Prominutí pohledávky statutárního města Přerova za společností Ekoinvest 

a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G.Masaryka 223/12, Přerov I-Město, 
Přerov, na úrocích z prodlení s úhradou kupní ceny 

 
Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstkyně primátora Ing. 
Jarmila Havlíčková. 
 
Rada města Přerova po projednání: 

VARIANTA I 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky statutárního města Přerova 
za společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G.Masaryka 223/12, Přerov I-Město, 
Přerov, ve výši 33.092,98 Kč na úrocích z prodlení s úhradou kupní ceny dle kupní smlouvy, kterou 
dne 8.2.2010 uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost Ekoinvest a.s.  jako 
kupující k budově č.p. 735, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 3082/3    
a pozemku p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 13.8.2010. 

VARIANTA II 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky statutárního města 
Přerova za společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G.Masaryka 223/12, Přerov I-
Město, Přerov, ve výši 33.092,98 Kč na úrocích z prodlení s úhradou kupní ceny dle kupní smlouvy, 
kterou dne 8.2.2010 uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost Ekoinvest a.s.  
jako kupující k budově č.p. 735, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
3082/3 a pozemku p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 13.8.2010. 
 
 
Předkladatel  primátor Ing. Lajtoch materiál stáhl. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.39 hodin. 
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PŘESTÁVKA   9.39 – 9.55 hodin. 

 

 

5.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Pospíšilová v 9.56 hodin. 

231/5/5/2011 Předání dokončených investičních akcí k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1.       schválit uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Mateřská škola Přerov, 
Optiky 14.  
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Realizace úspor energie – 
MŠ Optiky, Přerov“ v ceně 1.767.636,76 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové 
organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 
2.       schválit uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Velká 
Dlážka 5.  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov“ v ceně 16.887.120,98 Kč k hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 
3.       schválit uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku                   

k hospodaření uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov“ v ceně 2.302.789,22 Kč k  hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 
4.       schválit uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, 
Trávník 27.  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ Trávník, Přerov“ v ceně 17.908.678,97 Kč k hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 
5.       schválit uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 04. 11. 2004 mezi Městem Přerov a subjektem Školní jídelna Přerov, Trávník 
27.  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ Trávník, Přerov“ v ceně 2.213.432,23 Kč k hospodaření Zařízení školního 
stravování Přerov, Trávník 27. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 28.2.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

232/5/5/2011 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 
Přerov, U tenisu 4 a Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44, příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,         
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

233/5/5/2011 Hodnocení práce ředitelů škol zřízených Olomouckým krajem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání konstatuje, že spolupráce: 
 
- PhDr. PaedDr. Bc. Oldřicha Baďury, ředitele Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, 
- Ing. Pavla Horkého, ředitele Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47  
 
s orgány statutárního města Přerova je na velmi dobré úrovni. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

234/5/5/2011 Zástupce zřizovatele ve školské radě při základní škole  

Rada města Přerova po projednání jmenuje do funkce člena školské rady: 
 
1.       při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1: 
             s účinností od 03. 02. 2011 pana Mgr. Petra Koubu  
             s účinností od 16. 02. 2011 pana Mgr. Jana Rašku 
 
2.       při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16:  
             s účinností od 03. 02. 2011 pana Zdeňka Navrátila 
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Mgr. Hluzín: 
- navrhl doplnit v bodě 1) usnesení Mgr. Petra Koubu a Mgr. Jana Rašku a v bodě 2) 

usnesení pana Zdeňka Navrátila. 
Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

235/5/5/2011 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Marií Mifkovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky – dodávka             
a instalace materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám reg. 
č. CZ.1.07/1.4.00/21.0619 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 - Zlepšení podmínek ve vzdělávání            
na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 vydaným Radou města Přerova - 
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí. 

Odpovídá: Mgr. Marie Mifková 

Termín: 31.5.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

236/5/5/2011 Sportovní klub BADMINTON Přerov - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub BADMINTON Přerov,             
IČ: 62350391, se sídlem Přerov, Nerudova 20, na náklady spojené s pořádáním 51. 
Mistrovství České republiky dospělých v badmintonu v roce 2011, 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

114 846,7 * + 100,0 114 946,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 
 

 
5222 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
 sdružením 

0,0 + 100,0 
+ 100,0 

100,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 476,6 * + 100,0 30 576,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

237/5/5/2011 Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152,     
se sídlem Přerov - Kozlovice, na náklady spojené s odstraňováním povodňových škod na 
sportovištích užívaných fotbalovým klubem, které byly realizovány v roce 2010. 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

114 946,7 * + 100,0 115 046,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419  
5222  

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
 sdružením 

100,0 * + 100,0 
+ 100,0 

200,0 
 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 576,6 * + 100,0 676,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

238/5/5/2011 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně,                
IČ: 47998750,  se sídlem Přerov - Čekyně, na opravu podlah a jeviště sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 12 na parcele p.č. 33 v k.ú. Čekyně v roce 2011. 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých  
prostředků na bankovních účtech 

115 046,7 * + 1 000,0 116 046,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 
 

 
5222 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským  
sdružením 

200,0 * + 1 000,0 
+ 1 000,0 

1 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 676,6 * + 1 000,0 31 676,6 
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* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

239/5/5/2011 TK Precolor Plus Přerov o.s. - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč subjektu TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 
22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s  organizací mezinárodního juniorského 
tenisového turnaje ITF kategorie 1 konaného v termínu od 15. do 23. ledna 2011 v Přerově 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

VARIANTA   II.: 

neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč subjektu TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 
22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s  organizací mezinárodního juniorského 
tenisového turnaje ITF kategorie 1 konaného v termínu od 15. do 23. ledna 2011 v Přerově 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

Předkladatel Mgr. Hluzín doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

240/5/5/2011 Tělocvičná jednota Sokol Henčlov - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč  70.000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Přerov - Henčlov, Sokolů 50, na náklady spojené s vybudováním 
nové plynové kotelny a přemístěním a úpravou sociálního zařízení sokolovny č.p. 50 na parcele p.č. 
179 v k.ú. Henčlov 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

VARIANTA   II.: 
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neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši  100.000 Kč  subjektu Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, 
IČ: 71247602, se sídlem Přerov - Henčlov, Sokolů 50, na náklady spojené s vybudováním nové 
plynové kotelny a přemístěním a úpravou sociálního zařízení sokolovny č.p. 50 na parcele p.č. 179 v 
k.ú. Henčlov 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

Mgr. Hluzín: 
- doporučil variantu I. usnesení. 
Bc. Zatloukal: 
- dal protinávrh: varianta I. usnesení ve výši 70.000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala:   Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová v 10.22 hodin. 

 

 

 

6.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Materiály předložila, jako písemné předlohy, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 

241/5/6/2011 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.11 v domě  č.p. 495 v Přerově, Kopaniny  

č.o.10,  s paní P.K.,  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 53 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou službou č.p.748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní M.T.,  
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou službou č.p. 2255 v  Přerově, Na hrázi  č.o. 32, s paní R.P. 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.13 v domě  č.p. 2383 v Přerově, gen. Štefánika  

č.o.7, s paní  F.H., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu,
  

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                   
s pečovatelskou službou č.p. 2293 v Přerově, Mervartova  č.o.9, s paní J.M. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

242/5/6/2011 Uzavření Prohlášení o partnerství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Prohlášení o partnerství mezi statutárním 
městem Přerov a občanským sdružením Resocia o.s., se sídlem Domaželice 36, Domaželice,              
IČ 70862133, dle důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA 10.24 – 10.30 hodin 

 

 

7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

Materiály předložila, jako písemné předlohy, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Čajka a pan Dohnal v 10.36 hodin. 

243/5/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pomníku 
popraveným účastníkům přerovského povstání do vlastnictví 
statutárního města Přerova  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstkyně primátora Ing. 
Jarmila Havlíčková. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
pomníku popraveným účastníkům přerovského povstání na pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír            
z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc,        
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Ing. Lajtoch: 
- doplnit chybějící popisky na pamětních deskách a u pomníku Rudoarmějce  na Želatovské 

ulici. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 

 

244/5/7/2011 Záměr statutárního města Přerova- úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova  pozemků  p.č. st. 23/3, p.č.  st. 
23/6, p.č. 516/6, p.č. 516/7, p.č. 516/8, p.č. 516/9 vše v k.ú. Předmostí 

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.  st. 23/3 zastavěná plocha o výměře         
380 m2, p.č. st.  23/6 zastavěná plocha o výměře 120 m2, p.č. 516/6 ostatní plocha o výměře 117 m2, 
p.č. 516/7 ostatní plocha o výměře 22 m2,  p.č. 516/8 ostatní plocha o výměře 32 m2  a   p.č. 516/9 
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ostatní plocha o výměře 2 m2 vše v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

245/5/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 1961/1  o výměře 13 m2        

v k.ú. Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 16.11.1994 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 11.6.2001 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem , jako pronajímatelem a T.B., 
jako nájemcem dohodou k 28.2.2011. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 1961/1 o výměře       

13 m2 v k.ú. Přerov 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

246/5/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 bytových  jednotek          
v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,     
na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod 4 bezbariérových bytových jednotek  (byt „A“, „B1“, 
„B2“, „B3“) situovaných v 1.NP včetně příslušenství v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bayerova 5) včetně 
jejich příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku z vlastnictví 
společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669,                    
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
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247/5/7/2011 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 

301 m2 v k.ú. Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 9.6.2004 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a J.T., jako nájemcem k 28.2.2011. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263 ovocný sad           
o výměře 301 m2  v k.ú. Předmostí. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

248/5/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 1507/1 v objektu       
k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 3346/9 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 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
neschválit změnu usnesení č. 24/2/4/2010, schválené na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
13.12.2010, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 32 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 
31) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512,             
a pozemku p.č. 3346/9, 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" 
 
a to tak, že neschvaluje snížení ceny jednotky č. 1507/1 o částku 180.959,- Kč, kdy se uvedená příloha 
v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1507/1 nemění: 
 
Jednotka  nájemce velikost 

podílu 
Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45 % 

Cena  
pozemku  
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav 
přísl. k 
jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

1507/1 4+1 R.J. 7896/206480 316.982 Kč 17.747 Kč 7.510 Kč 342.239 Kč 
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R.J. 475.473 Kč 500.730 Kč 
 
 
VARIANTA   II.: 
schválit změnu usnesení č. 24/2/4/2010, schválené na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
13.12.2010, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 32 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 
31) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, a 
pozemku p.č. 3346/9, 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" 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1507/1, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve výši 30 % 

Hodnota  
oprav 
přísl. k 
jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianta B/ 

1507/1 4+
1 

R.J. 
R.J. 

7896/206480 316.982 Kč 
475.473 Kč 

17.747 Kč 7.510 Kč 342.239 Kč 
500.730 Kč 

 
nahrazuje zněním a schvaluje se snížení ceny jednotky o částku 180.959,- Kč následovně: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve výši 30 % 

Hodnota  
oprav 
přísl. k 
jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianta B/ 

150/1 4+
1 

R.J. 
R.J. 

7896/206480 136.023 Kč 
294.514 Kč 

17.747 Kč 7.510 Kč   161.280 Kč   
319.771 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 1507/1 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

249/5/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 11 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2143, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  1159 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. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 11 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2143, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 1159 v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 5) a spoluvlastnických podílů         
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2143 a pozemku p.č. 1159 o výměře 347 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. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

250/5/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  3671 včetně pozemku p.č. 3670 
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 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 4) a spoluvlastnických podílů            
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2382 a pozemcích p.č. 3671 o výměře 417 m², zastavěná 
plocha a nádvoří, a p.č. 3670 o výměře 429 m², zahrada, vše 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. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
 

 

251/5/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 12 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2545, 2546, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  5745/13 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 12 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2545, 2546, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/13 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/8, 9) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2545, 2546 a pozemku p.č. 5745/13 o výměře     
374 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek 
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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. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

252/5/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města 
Přerova- pozemků pro stavbu cyklostezky  na ul. Želatovská v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č.  3271/80/6/2010 z 80. schůze Rady města Přerova dne 27.1.2010, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod nemovitých věcí              
do majetku statutárního města Přerova: 

 
 1. části pozemku v ZE-GP p.č. 5215 o výměře cca 145 m² a části pozemku p.č. 5215/28          
o výměře cca 232 m² vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H.,  V.L.,  L.Z., každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 491,29 
Kč/m² u pozemku ZE-GP p.č. 5215 a kupní cenu 614,11Kč/m² u pozemku p.č. 5215/28 dle 
znaleckého posudku č.167/09 vypracovaného znalcem Jiřím Pazderou 

 
 2. části pozemku v ZE-GP p.č. 5219 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m² z vlastnictví K.V., do 
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 614,11 Kč/m2 

 
 3. části pozemku v ZE-GP p.č. 5218 o výměře cca 173 m² v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 
společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ 41192826       
a společnosti KAPPEL,a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle IČ 61860361 každý 
id.½ spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
614,11Kč/m2 

 
 4. části pozemku v ZE-GP p.č. 5220 o výměře cca 313 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví J.Š. do 
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 614,11 Kč/m2 

 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím 
prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření převáděných 
částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 

1.  schválit úplatný převod části   pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku 
p.č. 5215/28 o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví  M.H.,  V.L., L.Z.,  
každá k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za  cenu v 
čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

 
2. schválit  úplatný převod  pozemku p.č. 5207/46  ostatní plocha  o výměře cca 104 m2 v k.ú. 
Přerov, ze spoluvlastnictví M.K. a  Z.K., každý  k  id. ½ spoluvlastnického podílu, do 
vlastnictví statutárního města Přerov za  cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
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3.   schválit  úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov   o výměře cca 355 m2     
z vlastnictví K.V.  do vlastnictví    statutárního města Přerova  města Přerova za  cenu v čase a 
místě obvyklou 650,- Kč/m2  (dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

 
4.    
VARIANTA  I.: 
schválit úplatný  převod pozemku p.č. 5215/10 orná půda  o výměře 179 m2 a části pozemku 
p.č. 5215/29 orná půda  o výměře 971 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví  M.K., J.K., J.Š., 
každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu  do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v 
čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 
 
VARIANTA  II.: 
schválit úplatný převod části pozemku p.č. 5215/10 orná půda  o výměře cca 87 m2 a části 
pozemku p.č. 5215/29 orná půda  o výměře cca 240 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 
M.K., J.K., J.Š., každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu  do vlastnictví statutárního města 
Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  
Jiřího Pazdery) 

 
5.  schválit úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře  cca 465 m2 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví Š.W.,  do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě 
obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 

 
 VARIANTA  I.: 

6. schválit úplatný převod části  pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca  313  m2  v k.ú. Přerov      
z vlastnictví J.Š.,  do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou  
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 

 
 VARIANTA   II.: 

schválit úplatný převod části  pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca  313  m2  v k.ú. Přerov  z 
vlastnictví  J.Š.,  do vlastnictví statutárního města Přerova , za  cenu   dle žádosti  vlastníka 
pozemku, která činí  1500,- Kč/m2 . 

 
7.  schválit úplatný převod  části pozemku p.č.5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov                
z vlastnictví Z.S., do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou  
650,- Kč/m2  (dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 

 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní 
smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu       
na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská. 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila v bodě 2) usnesení, u bodu 4) variantu II. 
a u bodu 6) variantu I. 
Hlasování o doporučených variantách:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

253/5/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 5215/36, p.č. 5207/76, p.č. 5207/86 v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
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1.    schválit úplatný převod části pozemku 5215/36 o výměře cca 173 m2 v k.ú. Přerov                    

z podílového  spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s.  se sídlem  Komunardů 
442/16, Praha 7, IČ: 1192826  a společnosti KAPPEL, a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 
4, Michle, IČ: 61860361, každý  spoluvlastníkem id.½ , do vlastnictví statutárního města 
Přerova  za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2  ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  
Jiřího Pazdery). 

 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní 
smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na 
zaměření převáděné části pozemku dotčené stavbou cyklostezky na ul. Želatovská. 
 
2.  
VARIANTA   I.: 

 schválit úplatný převod  pozemku p.č. 5207/76  ostatní plocha o výměře  1065 m2 a pozemku 
p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2  oba v  k.ú. Přerov  z podílového  spoluvlastnictví 
společností AGENTURA H+N,v.o.s.,  se sídlem  Komunardů 442/16, Praha 7, IČ:  41192826  
a  KAPPEL,a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle,  IČ: 61860361,každý 
vlastníkem id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova               
za dohodnutou kupní cenu   v celkové  výši  831 480,- Kč,  tj. 780 ,- Kč/m2 . 

 
 
 
VARIANTA  II.: 
 schválit úplatný převod  pozemku p.č. 5207/76  ostatní plocha o výměře  1065 m2  a  pozemku 

p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 ,  oba v  k.ú. Přerov  z podílového spoluvlastnictví 
společností AGENTURA H+N,v.o.s.,  se sídlem  Komunardů 442/16, Praha 7, IČ:  41192826  
a  KAPPEL, a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle,  IČ: 61860361, každý 
vlastníkem  id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova  za cenu 
v čase a  místě obvyklou dle znaleckého posudku č. 14/11 znalce Jiřího Pazdery ze dne 
21.1.2011  ve výši   820,- Kč  u pozemku p.č. 5207/86  a ve výši  568 410,- Kč  (tj. 533,70 Kč/m2)  
za pozemek p.č. 5207/76,  tedy celkem  569 230,- Kč. 
 

Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila v bodě 2) usnesení variantu II. 
Hlasování o doporučené variantě usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

254/5/7/2011 Bezúplatný/úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního 
města Přerova- pozemku p.č. 312/9,  p.č. 312/12, p.č. 411  v  k.ú. 
Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 411 

ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 1368 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví  
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu   
stanovenou  ČR-ÚZSVM ve výši 322 680,- Kč ( tj. 235,88 Kč/m2). 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod  pozemků p.č. 
312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  1363 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, 
ostatní komunikace  o výměře 56 m2   v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví  České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 
2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

255/5/7/2011 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 817/1 v k.ú.Újezdec u Přerova a části pozemku p.č. 7166/43 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 817/1 zahrada o výměře      

2 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi manželi A. a Ing. D.F. (jako pronajímateli) a statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem), za účelem umístění betonového základu s konstrukcí „Vítací 
tabule č. 7".  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční 
nájemné bude činit 5.000,- Kč, tj. 2.500,- Kč/m2/rok. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 7166/43 ost.pl. o výměře     

2 m2  v k.ú. Přerov mezi společností FRAMAGRO a.s. se sídlem Jičín, Chelčického 8, IČ:   
609 17 741 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), za účelem 
umístění betonového základu s konstrukcí „Vítací tabule č. 2“. Smlouva bude uzavřena         
na dobu určitou 10 let. Roční nájemné bude činit celkem 2.000,- Kč, tj. 1.000,-Kč/m2/rok. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

256/5/7/2011 Podnájem nebytového prostoru v polyfunkčním bytovém domě 
č.p.3119, č.o. 8,10,12,12a, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi M.H., jako 
nájemcem, nebytového prostoru č.1  o výměře 100,89 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového 
domu č.p. 3119, č.o. 8, 10, 12, 12a, (nábř.PFB), příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č.225 v k.ú.Přerov  a  společností Salve Finance a.s., se sídlem Prostějov, Sádky 1615/4, IČ 
26963469, jako podnájemcem.  
Účelem podnájmu bude využití nebytového prostoru jako kanceláře. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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257/5/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5176/45,p.č. 5176/49 a p.č. 5207/74, 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 SMP Net s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení STL plynovodu, spojené s právem přístupu        
a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního města Přerova 
p.č. 5176/45, p.č.5176/49 a p.č. 5207/74, 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 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 z věcného břemene 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: 31.3.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
 

 

258/5/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p. č. 1136/2 v k. ú. Henčlov – 
změna výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene  

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje změnu usnesení č. 4075/95/6/2010 přijatého na 95. schůzi Rady města Přerova konané dne 
22.9.2010 tak, že text: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se 
sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude právo oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat plynárenské 
zařízení na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov, který je v majetku statutárního města Přerova, včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a 
jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 344-703/2009. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku č. 1196-12/10 ve výši 3.960,- Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí.“ 
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se nahrazuje textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se 
sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude právo oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat plynárenské 
zařízení na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov, který je v majetku statutárního města Přerova, včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a 
jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 344-703/2009. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
600,- Kč (tj. 100,- Kč za běžný metr), navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.“ 
 
VARIANTA  II.: 
trvá na znění svého usnesení č. 4075/95/6/2010 přijatého  na 95. schůzi Rady města Přerova konané 
dne 22.9.2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 1 nepřítomen. 
 

 

 

259/5/7/2011 Investiční akce – nákup služebního vozidla 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.: 
pověřuje  
1. Vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce – nákupu služebního 

vozidla Škoda Octavia L&K 1,8 TSI 7AG 
 
schvaluje 
2.  zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci investiční akce – nákup služebního vozidla 

Škoda  Octavia L&K  1,8 TSI 7AG těmto společnostem: 
 - Autocentrum Přerov CZ  s.r.o., Olomoucká 440, Přerov – Předmostí, 
 - ARAVER CZ, s.r.o., Na Zerzavici 1946, Uherské Hradiště, 
 - PP AUTOCENTRUM s.r.o., Hranická 1403, Lipník nad Bečvou, 
 - AUTO HÉGR, a.s., Hněvotínská 658/54a, Olomouc, 
 - AUTOMECHANIKA, a.s. Letecká 2, Prostějov, 
 
schvaluje 
3. Komisi pro stanovení výběru nejvhodnější nabídky na realizaci investiční akce – nákup 

služebního vozidla Škoda Octavia L&K  1,8 TSI 7AGve složení: 
 
 - předseda komise Ing. Jarmila Havlíčková 
 - členové  Bc.  Václav Zatloukal 
            Petr Laga 
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    Ing. Vladimír Čajka 
           Petr Koutný 
 
Nákup vozidla bude realizován za podmínky finančního krytí v rámci finančního vypořádání rozpočtu 
Statutárního města Přerova za rok 2010. 
Odpovídá: Ing. Vladimír Čajka 
Termín: 31.5.2011 
 
VARIANTA   II.: 
pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce – nákupu 
služebního vozidla Škoda Octavia L&K 1,8 TSI 7AG.. Nákup vozidla bude proveden u společnosti 
Autocentrum Přerov CZ s.r.o., Olomoucká 440, Přerov, za nabídkovou cenu 639.530,- Kč včetně 
DPH. 
Nákup vozidla bude realizován za podmínky finančního krytí v rámci finančního vypořádání rozpočtu 
Statutárního města Přerova za rok 2010. 
 
Odpovídá: Ing. Vladimír Čajka 
Termín: 31.5.2011 

 
Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila na základě diskuse upravenou variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 

 

260/5/7/2011 Postup prodeje bytových jednotek z majetku Statutárního města 
Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k postupu prodeje bytových jednotek      
z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců bytů ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,     
v platném znění, za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění             
a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

261/5/7/2011 Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov                 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem             
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, dodatku č. 2    
ze dne 1.6.2009, dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 13.4.2010 a dodatku č. 5 ze dne 
30.12.2010, kterým půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezúplatného užívání movité věci uvedené         
v důvodové zprávě a kterým se z předmětu výpůjčky vypouští movitá věc uvedená v důvodové zprávě. 
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V jiném se text smlouvy o výpůjčce nemění. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Čajka a pan Dohnal v 11.33 hodin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
PŘESTÁVKA   11.34 – 11.45  hodin 
 
 
 
 

 

 

8.  RŮZNÉ 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 11.55 hodin. 

262/5/8/2011 Projekt "Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova - 
schválení nejvhodnější nabídky na poskytovatele poradenství a školení  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova" uchazeče PROCES - Centrum 
pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2,               
IČ: 28576217, z důvodu neprokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 
písm. a), c) a d) zákona, když předložil prohlášení k výše uvedeným ustanovením 
kvalifikačních předpokladů dle neplatného znění zákona (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách byl novelizován zákonem č. 179/2010). 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení 
kvality řízení na magistrátu města Přerova" uchazeče solit project s.r.o., se sídlem Bořivojova 
824/29, 130 00 Praha 3, IČ: 25146131, z důvodu neprokázání základního kvalifikačního 
předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona, když předložil prohlášení k výše uvedenému 
ustanovení kvalifikačního předpokladu dle neplatného znění zákona (zákon č. 137/2006 Sb.,    
o veřejných zakázkách byl novelizován zákonem č. 179/2010 Sb.). Uchazeč solit project s.r.o. 
dále neprokázal technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 zákona, když nepředložil 
výpis z obchodního rejstříku a prohlášením dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele,       
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s jehož pomocí prokazoval výše uvedený technický kvalifikační předpoklad v souladu s § 51 
odst. 4 zákona. 

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení kvality 
řízení na magistrátu města Přerova" uchazeče AQE advisors, a.s., se sídlem Brno-střed, Černá 
Pole, třída Kpt. Jaroše 1944/31, IČ: 26954770, z důvodu nesplnění zadávací podmínky, když   
v návrhu smlouvy nedefinoval předmět plnění do podrobností uvedených v zadávací 
dokumentaci. 

 
4. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení 
kvality řízení na magistrátu města Přerova" uchazeče Centire Czech s.r.o., se sídlem Odborů 
286/12, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ: 27945197, z důvodu nesplnění zadávací podmínky, 
když v nabídce předložil harmonogram plnění, který je v rozporu se zadávací dokumentací. 

 
5. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky                        

na poskytovatele poradenství a školení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení na magistrátu 
města Přerova“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056. Nejvhodnější nabídka byla předložena od 
společnosti Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951 s nabídkovou 
cenou 3 080 000,- Kč bez DPH (3 696 000,- Kč vč. DPH). 

 
6. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností Equica, a.s.,          

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951 s nabídkovou cenou 3 080 000,- Kč 
bez DPH (tj. 3 696 000,- Kč vč.DPH). 

 
7. konstatuje, že usnesení pod body 5, 6 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání námitek 

dle § 110 odst. 4 a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

263/5/8/2011 Použití znaku statutárního města Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci přímých podpor pro rok 2011       

v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé podpory, 
 
2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova občanským sdružením TJ SPARTAK 

PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4 v souladu s podmínkami 
stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace na podlahovou krytinu ve sportovní hale              
v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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264/5/8/2011 Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov I-
Město, Přerov 

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 změnu 
Zakladatelské listiny společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem        
Na hrázi 3165/17, Přerov I-Město, Přerov, tak, že se v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny 
nahrazuje text „Společnost má jednoho jednatele.“ textem „Společnost má dva jednatele.“ a text 
„Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.“ textem „Jednatelé jednají jménem společnosti 
samostatně.“  
V jiném se zakladatelská listina nemění. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

265/5/8/2011 Žádost o zapojení města do kampaně  Vlajka pro Tibet 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
VARIANTA  I.: 
schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru majetku dne 10. 
března 2011 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku, 
 
VARIANTA  II.: 
neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“. 
 
Předkladatel Ing. Lajtoch doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro, 1 proti. 
 
 
 

 

266/5/8/2011 Změny v personálním obsazení pracovních skupin 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává z funkce člena Inventarizační komise Ing. Naděždu Jačkovou a jmenuje členem této 

komise PhDr. Mgr. Marcela Kašíka, 
 
2.  odvolává z funkce člena pracovní skupiny pro půjčky z fondu oprav, modernizací                     

a rozšiřování bytového fondu Bc. Ivo Kropáče  a jmenuje členem této pracovní skupiny 
MUDr. Magdalenu Dostalovou, 

 
3. odvolává z funkce člena a předsedy pracovní skupiny pro dlouhodobý plán rekonstrukce 

dětských hřišť v Přerově Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou, jmenuje předsedkyní této 
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pracovní skupiny Ing. Jarmilu Havlíčkovou a organizačním pracovníkem Svatavu 
Doupalovou, 

 
4. ruší pracovní skupinu pro koordinaci plnění Programu regenerace a rozvoje městského parku 

Michalov, 
 
5. odvolává z funkce člena a předsedy pracovní skupiny pro koordinaci projektu Předmostím      

až do pravěku Mgr. Elenu Grambličkovou, jmenuje předsedou této pracovní skupiny         
Mgr. Josefa Kulíška, jejími členy Ing. Pavla Galu, Mgr. Miroslavu Švástovou a PhDr, Karla 
Žurka a dále z funkce organizačního pracovníka odvolává Mgr. Miroslavu Švástovou              
a organizačním pracovníkem jmenuje Ing. Františka Zlámala, 

 
6. odvolává z funkce člena a předsedy pracovní skupiny pro realizaci revitalizace městského 

hřbitova v Přerově Mgr. Elenu Grambličkovou a jmenuje předsedou této pracovní skupiny 
Ing. Jarmilu Havlíčkovou, 

 
7. odvolává z funkce člena občanské poradní komise pro Projekt regenerace panelového sídliště 

Přerov II - Předmostí Ing. Jiřího Bílka a Mgr. Vítězslava Mádra, 
 
8.  odvolává z funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci náměstí TGM               

v Přerově Mgr. Elenu Grambličkovou, Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou, Ing. Zdeňka 
Kazílka, MUDr. Evu Šenkýřovou a jmenuje členy této pracovní skupiny Ing. Jarmilu 
Havlíčkovou, Mgr. Dušana Hluzína, Ing. Tomáše Dostala a PhDr. Karla Žurka, 

 
9. odvolává z funkce předsedy pracovní skupiny pro návrh plánu oprav místních komunikací 

Mgr. Josefa Kulíška a jmenuje předsedou této pracovní skupiny Mgr. Dušana Hluzína, 
odvolává z funkce člena Ing. Martina Kučeru a Ing. Františka Simona, jmenuje členem Ing. 
Radka Koněvalíka a organizačním pracovníkem Dagmar Vitoslvskou, 

 
10. odvolává z funkce člena a předsedy stálé pracovní skupiny pro řešení problematiky bydlení     

v domech s pečovatelskou službou při Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Mgr. Šárku 
Krákorovou Pajůrkovou a jmenuje jejím předsedou Ing. Jarmilu Havlíčkovou a organizačním 
pracovníkem Ludmilu Složilovou, 

 
11. odvolává z funkce člena pracovní skupiny - redakční rady webových stránek města Mgr. 

Šárku Krákorovou Pajůrkovou a Ing. Karla Jačka a jmenuje členy této pracovní skupiny 
Jana Ponížila a Ing. Jana Slivka. 

 
12. odvolává z funkce členky pracovní skupiny pro koordinaci Programu regenerace a 

revitalizace zámku v Přerově Mgr. Šárku Krákorovou Paj ůrkovou 
 
13. odvolává z funkce předsedkyně pracovní skupiny na Vytipování lokality pro umístění 

víceúčelové sportovní haly v Přerově Mgr. Šárku Krákorovou Paj ůrkovou a jmenuje 
předsedou Mgr. Dušana Hluzína 

 
 
Mgr. Krákorová Paj ůrková požádala o doplnění usnesení o tyto body 12) a 13)  a dále o odvolání 
z redakční rady webových stránek města (bod 11) usnesení: 
12. odvolává z funkce členky pracovní skupiny pro koordinaci Programu regenerace a 

revitalizace zámku v Přerově Mgr. Šárku Krákorovou Paj ůrkovou 
 
13. odvolává z funkce předsedkyně pracovní skupiny na Vytipování lokality pro umístění 

víceúčelové sportovní haly v Přerově Mgr. Šárku Krákorovou Paj ůrkovou a jmenuje 
předsedou Mgr. Dušana Hluzína 
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Hlasování o celém usnesení včetně doplnění v bodě 11) a bodů 12) a 13):  Usnesení bylo přijato 
jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

267/5/8/2011 Spolupráce s Armádou České republiky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje Kulturní a informační služby města Přerova spoluprací     
s Armádou České republiky ve věci zabezpečení umístění krytého pódia v areálu letiště ve dnech  
17.2.2011 - 18.2.2011. 

Odpovídá: Rudolf Neuls 

Termín: 17.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

 

268/5/8/2011 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2010 - nominace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury na rok 2010 za celoživotní přínos         

v oblasti kultury (dvorana slávy): 
 - Věra Kotasová – celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, 

- Jaromír Palas - celoživotní přínos v oblasti fotografie 
 
2. navrhuje na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za výjimečný počin v oblasti ochrany 

a popularizace kulturních hodnot v roce 2010:   
- knihu Přerovský zámek - výpravná prezentace dějin přerovského zámku v kontextu historie 
města, 

 
3. ukládá Kanceláři primátora zaslat schválené nominace odboru kultury a památkové péče 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 10.2.2011 

 

Předkladatel Ing. Lajtoch doplnil usnesení v bodě 1) – Jaromír Palas, celoživotní přínos v oblasti 
fotografie. 
Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro.   
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269/5/8/2011 Jednací řád Rady města Přerova, Jednací řád Zastupitelstva města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Jednací řád Rady města Přerova, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Přerova. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro.   
 
 
 

 

270/5/8/2011 Osadní výbory v místních částech 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby na základě §84 
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
zvolilo následující členy osadních výborů v místních částech: 
 
- PŘEDMOSTÍ: Ing. Draška Jiří, Crhová Lada, Perutka Zdeněk, Doupalová Svatava, Ing. 

Kopec Radomír, Bc. Mahslonová Bronislava, Ing. Kolařík Martin 
- VINARY: Machura Vladimír, Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Běhal Vladimír, Dočkalík 

Milan 
- POPOVICE: Röss Vladimír, Pavlištík Vladimír ml., Horký Roman, Pospíšilík Radek, Ing. 

Tyksová Irena 
- PENČICE: Štefanová Ludmila,  Šváček Miloslav, Mgr. Petrželová Alena, Mgr. Jurdová Hana, 

Cikánková Jana 
- LÝSKY: Hudeček Lukáš, Ing. Odstrčilová Martina, MUDr. Slováček Libor, Odstrčil Jiří, 

Mošťková Marcela 
- KOZLOVICE:. Čechová Jolana, Vyplelová Alena, Prchal Jiří, Židlíková Lenka, Jemelka 

Martin 
- HENČLOV: Laga Petr, Hánečka Martin, Říhošek Vít, Vohnický Aleš st.,Valachová Naděžda 
- ČEKYNĚ: Gallová Veronika, Kosík Otto, Ing. Střelec Bohumír, Ing. Cita Miroslav, Kolský 

Miloslav 
- DLUHONICE:. Ing. Ježík Pavel, Mgr. Pfeilerová Jarmila, Dohnalová Lenka, Pavlík Milan, 

Ing. Hlávka Rostislav 
- ÚJEZDEC: Lepič Radomil, Lecián Libor, Ing. Hoferek Zbyněk, Hanzlík Marek, Neděla Josef 
- ŽERAVICE: RNDr. Landsmannová Ludmila, Ščepitová Jana, Dostálová Jana, Černý 

Zdeněk, Chrudina  Jaroslav 
 

 
Na základě diskuse byly přiděleny gesce jednotlivým radním: 
PŘEDMOSTÍ:  Bc. Zatloukal, Ing. Havlíčková 
VINARY:          Bc. Zatloukal 
POPOVICE:      Bc. Zatloukal 
PENČICE:         Ing. Lajtoch, Ing. Čermák 
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LÝSKY:            Mgr. Rašťák, p. Zácha 
KOZLOVICE:.  p. Hlavinka, Mgr. Krákorová Pajůrková 
HENČLOV:      Mgr. Kulíšek, p. Zácha 
ČEKYNĚ:         Ing. Lajtoch, Ing. Čermák, Ing. Dostal 
DLUHONICE:  Mgr. Kulíšek, p. Hlavinka, Ing. Dostal 
ÚJEZDEC:        Mgr. Hluzín, Mgr. Kulíšek 
ŽERAVICE:  Mgr. Hluzín, Ing. Havlíčková 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro.   
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 13.35 hodin. 
 
 
 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA  13.36 – 13.45  hodin 

 

 
9.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁM ĚSTKŮ   PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA,  TAJEMNÍKA  MAGISTRÁTU  M ĚSTA 
 
 
Ing. Havlíčková: 

� dne 14.2. – seminář pracovníků pro sociální záležitosti v Novém Bydžově 
 
 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková: 

� kontejnery na odpad v Nerudové ulici jsou umístěné na chodníku místo na odstavných 
plochách k tomu určeným 

Mgr. Kulíšek: 
Odbor rozvoje ve spolupráci s TSMPr a odborem životního prostředí  prověří funkčnost odstavných 
ploch pro kontejnery na Nerudové ulici. 
 
 
 
Mgr. Hluzín: 

� ekologické kontejnery na Nové čtvrti v Újezdci bývají převrhnuté a odpad vysypán do pole.  
Ing. Lajtoch: 
Odbor majetku a životního prostředí se bude zabývat možností vybudovat a přemístit kontejnerové 
stání. 
 
 
 
Bc. Zatloukal: 

� abdikace na funkci jednatele Přerovské rozvojové společnosti, s.r.o. 
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 15.05 hodin. 

Sdělila, že je nutné zrušit usnesení číslo 173/4/3/2011, v bodě 5.  

230/5/4/2011 Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání  ruší bod 5 svého usnesení č. 173/4/3/2011. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 15.10 hodin. 
 
 
 

 
10.  ZÁVĚR   
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 5. schůzi Rady města Přerova dne 2. února 2011 v 15.15 hodin. 
 
 

 

V Přerově dne 7. února 2011 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


