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ZÁPIS 

 

ze 6. schůze Rady města Přerova konané dne 23. 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. Tomáš Dostal, 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:    
 
 
D.  Dále přítomni:   

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

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

Jiří Raba   - pracovník odboru rozvoje 
Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Mgr. Jana Hrubá  - vedoucí odboru právního 
Ing. Vladimír Čajka  - vedoucí odboru majetku 
Miloslav Dohnal  - pracovník odboru právního 

    Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru finančního 
    Ing. Tomáš Saňka  - pracovník odboru rozvoje 
    Ing. František Šaněk  - pracovník odboru rozvoje 
    Eva Malaníková  - pracovnice odboru školství 
    Jitka Sotorníková  - pracovnice odboru školství 

Bc. Jana Žouželková - vedoucí soc.služeb a zdravotnictví 
    Antonín Čechák  - DSMP 
 
    Mgr. Vojáček   - ředitel ZŠ U tenisu 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 6. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  23. února 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 11 členů Rady města.  
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze Rady města byl navržen pan Michal Zácha, DiS. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11  pro jednomyslně. 
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271/6/1/2011 Program 6. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 23. února 2011 
 
2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ 

272/6/2/2011 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 01.10.2010 - 31.12.2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 01.10.2010 – 31.12.2010 dle 
důvodové zprávy. 

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

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 01.10.2010 – 31.12.2010 dle 
důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

273/6/2/2011 Rámcový program činnosti Komisí Rady města Přerova na volební 
období 2010-2014 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předložený Rámcový program činnosti na volební 
období 2010 - 2014 komisí Rady města Přerova dle příloh důvodové zprávy: 
- Komise životního prostředí 
- Komise pro občanské záležitosti 
- Komise pro cestovní ruch a kulturu 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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3.  ROZVOJOVÉ  A   INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Gala a pan Raba v 8.21 hodin. 

274/6/3/2011 Fasáda roku 2010 – jmenování soutěžní poroty 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 8. ročník soutěže „Fasáda roku“        
ve složení: 
 
Ing.Jarmila Havlíčková – náměstkyně primátora 
Marie Hudečková – členka Zastupitelstva města Přerova 
Marta Jandová - členka Zastupitelstva města Přerova 
Bc.Ivo Kropáč – předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu 
Ing. arch.Klára  Koryčanová – referentka  odboru rozvoje MMPr 
Ing. Josef Březina - zástupce odborné veřejnosti 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

275/6/3/2011 Výjimka ze stavební uzávěry 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání povoluje výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené 
stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné               
i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí “  pro stavbu “Odstavná plocha motorových 
vozidel, včetně objektu kanceláře, skladu nářadí, materiálu a oplocení“ situovanou na pozemku parc.   
č. 4116/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov, v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona    
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších 
předpisů, (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 
 
Při hlasování bylo 6 pro, 5 se zdrželo. 
 
 
 

 

276/6/3/2011 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci z IOP 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty "Regenerace bytového domu 3,5 Nádražní         
v Přerově" a "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť IV/4,5" doporučené k podpoře       
z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 
dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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277/6/3/2011 IPRM Přerov-Jih - Uzavření prováděcích smluv o dílo na zpracování 
žádostí o dotaci na projekty "Regenerace a revitalizace bytového domu 
Jižní Čtvr ť II/5" a "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní 
Čtvr ť III/6,7" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP)       

v rámci IPRM Přerov-Jih na projekty města "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní 
Čtvrť II/5" a "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť III/6,7", 

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

managementu na projekt "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvrť II/5"                 
k rámcové smlouvě o spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností 
RENARDS,s.r.o., Vídeňská 228/7 Brno, IČ 25327275 za nabídkovou cenu  162.599,33 Kč bez 
DPH (tj. 195.119,20 Kč vč.DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.2.2011 

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

managementu na projekt "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvrť III/6,7"            
k rámcové smlouvě o spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností 
RENARDS,s.r.o., Vídeňská 228/7 Brno, IČ 25327275 za nabídkovou cenu 157.970,80 Kč bez 
DPH (tj.189.564,96 Kč vč.DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 28.2.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

278/6/3/2011 IPRM Přerov-Jih - uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM 
Přerov-Jih 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-
Jih mezi Statutárním městem Přerovem a partnerem Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
Přerov, IČ 45180059, dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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279/6/3/2011 Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov – vyloučení uchazeče 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na provedení služeb      
na vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP) uchazeče 
NWT a.s., Náměstí míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511. Uchazeč neprokázal technické 
kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon), když prokazoval tyto kvalifikační předpoklady za pomocí subdodavatele v souladu s § 51 
odst. 4 zákona, a nedoložil podmínky stanovené v § 51 odst. 4 zákona, když nedoložil prohlášení dle    
§ 53 odst. 1 písm. j) zákona u subdodavatelů. 
 
Ing. Dostal: 
- upozornil na nesprávné datum v příloze „Protokol o posouzení kvalifikace“. Hodnotící komise 

se sešla 21. ledna 2011. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

280/6/3/2011 Dopravní stavby Přerov – 3.část – fréza, stavební úpravy komunikací – 
práce nad rámec dokumentace - schválení smlouvy o dílo  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha, 
IČ 452 74 924 na realizaci prací, které souvisí s frézováním místních komunikací a rekonstrukci 
stávajících asfaltových komunikací v Přerově a místních částech Přerova v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, s nabídkovou cenou víceprací ve výši 3 803 904, 00  Kč vč. DPH. Celková cena díla          
ve výši 33 722 540,- Kč vč. DPH se upravuje dodatkem  na 34 158 608,95 Kč. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

281/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Jižní čtvr ť IV/4, 5 Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Jižní čtvrť IV/4, 5 Přerov                
v souladu s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením     
§ 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením. 
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2. schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
1. p. Antonín Čechák  provozovatel  p.Emanuel Řehoř provozovatel 
 
2.Ing.arch.Vladimír Petroš projektant  Čestmír Hlavinka zadavatel 
 
3.Bc. Václav Zatloukal zadavatel                      Ing. Jiří Draška zadavatel 
 
4. Martin Zdráhal                    zadavatel                      RNDr. Emil Krestýn zadavatel 
 
5. Ladislav Mlčák                    zadavatel                       MVDr. Ji ří Skyva zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Bc. Václav Zatloukal, Martin Zdráhal a pan Ladislav Mlčák.   
Za náhradníky Čestmír Hlavinka, Ing. Jiří Draška, RNDr. Emil Krestýn a MVDr. Jiří Skyva.  
Ing. Gala požádal o opravu v názvu a usnesení:  doplnit bytový dům Jižní čtvrť IV/4 ,5 
 
Hlasování o doplněném usnesení: Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

282/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Jižní čtvr ť III/6,7, Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Jižní čtvrť III/6,7, Přerov                
v souladu s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením    
§ 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením. 

 
2. schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
1. Ing. Martin Janeček    projektant   Ing. Petr Skácel  projektant 
 
2. p. Antonín Čechák    provozovatel   p.Emanuel Řehoř provozovatel 
 
3.Ing. Jaroslav Čermák    zadavatel                             Ing. Jiří Draška zadavatel 
 
4. Martin Zdráhal             zadavatel                 RNDr. Emil Krestýn zadavatel 
 
5.Ladislav Mlčák               zadavatel                           MVDr. Ji ří Skyva zadavatel 
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Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Bc. Václav Zatloukal, Martin Zdráhal a Ladislav Mlčák.            
Za náhradníky Ing. Jiří Draška, RNDr. Emil Krestýn,  MVDr. Jiří Skyva. 
Bc.Zatloukal:  
- nesouhlasí se svou kandidaturou. 
Ing. Lajtoch: 
- navrhl nominovat Ing. Jaroslava Čermáka. 
Ing. Čermák: 
- se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

283/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Jižní čtvr ť II/5, Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Jižní čtvrť II/5, Přerov v souladu     
s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením § 28 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením. 

 
2. schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
1.Ing. Martin Janeček projektant   Ing. Petr Skácel  projektant 
 
2.p. Antonín Čechák provozovatel   p.Emanuel Řehoř provozovatel 
 
3.Martin Zdráhal           zadavatel                                 Ing. Jiří Draška zadavatel 
 
4. Jan Jüttner                 zadavatel             RNDr. Emil Krestýn zadavatel 
 
5.Ladislav Mlčák          zadavatel              MVDr. Jiří Skyva zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Martin Zdráhal, Bc. Václav Zatloukal, Ladislav Mlčák.            
Za náhradníky Ing. Jiří Draška, RNDr. Emil Krestýn a MVDr. Jiří Skyva. 
Bc.Zatloukal:  
- nesouhlasí se svou kandidaturou a navrhl nominovat pana Jana Jüttnera. 
Ing. Dostal: 
- upozornil na nesprávnosti v příloze 1) a 2) na straně 4 (chybný název projektu a cena). 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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284/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Husova 9, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Husova 9 v Přerově v souladu         
s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením § 28 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením. 

 
2. schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise       Náhradník komise  
1.Ing. Tomáš Grapl projektant   Ing. Aleš Kovář   projektant 
 
2.p. Antonín Čechák provozovatel   p. Emanuel Řehoř  provozovatel 
 
3.Ing. Jiří Draška        zadavatel                                    Ing. Jaroslav Čermák       zadavatel 
 
4.Ladislav Mlčák         zadavatel                          Martin Zdráhal  zadavatel 
 
5.Ing. Tomáš Dostal     zadavatel                           MUDr. Magdalena Dostalová    zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Ing. Jiří Draška, Ladislav Mlčák, Ing. Tomáš Dostal. 
Za náhradníky: Ing. Jaroslav Čermák, Martin Zdráhal a MUDr. Magdalena Dostalová. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

285/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Husova 7, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Husova 7 v Přerově v souladu        
s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením § 28 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením 

 
2. schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci 
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3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 
Členové komise       Náhradník komise  
1.Ing. Tomáš Grapl projektant   Ing. Aleš Kovář   projektant 
 
2.p. Antonín Čechák provozovatel   p. Emanuel Řehoř  provozovatel 
 
3.Ing. Jiří Draška        zadavatel                                     Ing. Jaroslav Čermák    zadavatel 
 
4.Ladislav Mlčák      zadavatel                                    Martin Zdráhal  zadavatel 
 
5.Ing. Tomáš Dostal    zadavatel                                     MUDr. Magdalena Dostalová  zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Ing. Jiří Draška, Ladislav Mlčák, Ing. Tomáš Dostal. 
Za náhradníky: Ing. Jaroslav Čermák, Martin Zdráhal, MUDr. Magdalena Dostalová. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
  

 

286/6/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Denisova 6 -12, Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na  provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

stavebních úprav a energetických opatření bytového domu  Denisova 6 -12 v Přerově               
v souladu s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením    
§ 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením 

 
2. schvaluje kvalifikační a zadávací dokumentaci 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise        Náhradník komise  
1.Ing. Martin Janeček projektant    Ing. Petr Skácel  projektant 
 
2. p.Antonín Čechák provozovatel    p. Emanuel Řehoř provozovatel 
 
3.Radek Pospíšilík       zadavatel                                                 Ing. Jiří Draška zadavatel 
 
4.Ing. Dan Hos             zadavatel                                                 Michal Zácha, DiS. zadavatel 
 
5.Ing. Jiří Lajtoch       zadavatel                                                  RNDr.  Emil Krestýn    zadavatel 
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Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Radek Pospíšilík, Ing. Dan Hos, Ing. Jiří Lajtoch. 
Za náhradníky:  Ing. Jiří Draška, Michal Zácha DiS., RNDr. Emil Krestýn. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
  

 

287/6/3/2011 Realizace úspor energie – ZŠ Svisle, Přerov – schválení zadávacího 
řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
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 energetických opatření – zateplení objektu ZŠ Svisle , Přerov. 

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

Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 566 a Statutárním městem Přerov na zajištěním 
zadávacího řízení s odměnou mandatáře ve výši 96 000,- Kč (vč. DPH) 

 
3. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 

obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
stávajících objektů komplexu budov základní školy na ul. Svisle v Přerově v souladu                
s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším  řízením. 

 
4. schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 zákona oznámení užší řízení 
 
5. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace          

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
1. Mgr.Miroslav Fryštacký    provozovatel  PhDr.Zdeňka Taberyová    provozovatel 
frystacky@zssvisle.cz 581701812   taberyova@zssvisle.cz 581701813 
 
2.RNDr. Emil Krestýn          zadavatel                           Ing. Jiří Draška  zadavatel 
 
3.Ing. Dan Hos                       zadavatel                           Ing. Jaroslav Čermák zadavatel 
 
4.Čestmír Hlavinka               zadavatel                            Jan Jüttner   zadavatel 
 
5.Michal Zácha, DiS.            zadavatel                            Ladislav Mlčák  zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: RNDr. Emil Krestýn, Ing. Dan Hos, Čestmír Hlavinka a Michal 
Zácha, DiS. 
Za náhradníky:  Ing. Jiří Draška, Ing. Jaroslav Čermák, Jan Jüttner a Ladislav Mlčák 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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288/6/3/2011 Realizace úspor energie – ZŠ U Tenisu, Přerov – schválení zadávacího 
řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
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 energetických opatření – zateplení objektu ZŠ U Tenisu , Přerov. 

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

Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 566 a Statutárním městem Přerov na zajištěním 
zadávacího řízení s odměnou mandatáře ve výši 96 000,- Kč (vč. DPH). 

 
3. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 

obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
stávajících objektů komplexu budov základní školy na ul. U tenisu v Přerově v souladu             
s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením. 

 
4. schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 zákona oznámení užší řízení 
 
5. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
1.Mgr. Petr Vojáček      provozovatel  Mgr. Jitka Chlapečková            provozovatel 
vojacek@zstenis.com  581701613   chlapeckova@zstenis.com 581701613  
 
2.Ing. Jiří Draška                zadavatel                                Ing. Jaroslav Čermák zadavatel 
 
3.Michal Zácha, DiS.         zadavatel                                RNDr. Emil Krestýn  zadavatel 
 
4.Jan Jüttner                       zadavatel                                Bc. Václav Zatloukal zadavatel 
 
5.Ing. Jiří Lajtoch               zadavatel                                Martin Zdráhal  zadavatel 
 
 
Organizační pracovník Komise rozvojové a investiční pan Raba sdělil, že komise doporučila materiál                
ke schválení a za členy byli navrženi: Ing. Jiří Draška, Michal Zácha DiS., Jan Jüttner, Ing. Jiří 
Lajtoch. 
Za náhradníky: Ing. Jaroslav Čermák, RNDr. Emil Krestýn, Bc. Václav Zatloukal a Martin Zdráhal. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Gala a pan Raba v 9.09 hodin. 
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Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Saňka a Ing. Šaněk, pracovníci oddělení GIS  v 9.10 
hodin. 
Členům rady předvedli prezentaci GIS, seznámili s rozsahem GISu, nejen plošným, kdy se zabývá  
místní správou a státní správou pro 80 katastrálních území. GIS začal vznikat v roce 1995, kdy byly 
zpracovány katastry Přerov, Předmostí a Popovice. V Projektu GIS 2 byly přidány Kozlovice              
a Lověšice, v GIS 3 (přibližně v letech 2000 – 2001) ostatní místní části a celé území místní 
samosprávy. GIS 4 – umožnil rozšíření pasport, rozšíření územního plánu, metodiku aktualizace dat     
a postupně se rozšířil GIS také pro státní správu.  GIS využívá přibližně 250 úředníků magistrátu, kteří 
se připojují. Data využívají také projektanti, architekti, památkáři. Spolupracujeme i se správci 
inženýrských sítí a geodety.  
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Saňka a Ing. Šaněk v 9.38 hodin. 
 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA  9.38 – 9.45 hodin 

 

 

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 9.48 hodin. 

289/6/4/2011 Informace o jízdném v MHD 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci odboru finančního a odboru dopravy, Magistrátu Města Přerova      

o stanovisku k zavedení bezplatné přepravy pro občany starší 70-ti let v MHD na území města 
Přerova. 

 
2. ukládá Ing. Jiřímu Lajtochovi a Mgr. Dušanu Hluzínovi jednat s Olomouckým krajem             

o zavedení elektronického jízdného v rámci integrovaného dopravního systému a 
sjednocení bezplatné slevy v rámci Olomouckého kraje. 

 
 
Na základě diskuse byl navržen bod 2) usnesení tohoto znění: RM ukládá Ing. Jiřímu Lajtochovi     
a Mgr. Dušanu Hluzínovi jednat s Olomouckým krajem o zavedení elektronického jízdného v 
rámci integrovaného dopravního systému a sjednocení bezplatné slevy v rámci Olomouckého 
kraje. 
 
Hlasování o celém usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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290/6/4/2011 Informace o fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci odboru finančního, Magistrátu města 
Přerova, že v průběhu roku 2010 došlo u fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu         
v jednom případě k vypovězení smlouvy o půjčce. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

291/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 3 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

292/6/4/2011 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 16 629,00 Kč za manžely  
B.C.  a I.C. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí celkem 8 314,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby záloh  na služby činí celkem 8 314,50 Kč. Pohledávka se váže k dluhům a 
pozdním platbám z bytu č. 8 v domě č.p. 2631, ulice  Vaňkova č.o. 14. 
 
VARIANTA  II.: 
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z  prodlení v celkové částce 16 629,00 Kč za manžely  
B.C.  a I.C. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí celkem 8 314,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby záloh  na služby činí celkem 8 314,50 Kč. Pohledávka se váže k dluhům a 
pozdním platbám z bytu č. 8 v domě č.p. 2631, ulice  Vaňkova č.o. 14. 
 
VARIANTA  III.: 
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z celkové částky 16 629,00 Kč, tj.  
13 303,00 Kč za manžely  B.C. a I.C.  Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení   
za pozdní platby nájemného činí celkem 6 651,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na 
poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby činí celkem 6 651,50 Kč. Pohledávka se váže k 
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dluhům a pozdním platbám  z bytu č. 8 v domě č.p. 2631, ulice  Vaňkova č.o. 14. 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil variantu III. usnesení. 
Hlasování o variantě III. usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

293/6/4/2011 Dohoda o splátkách pohledávky statutárního města Přerova                 
za A.R. 

Materiály předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem    
a   A.R.,  jako dlužníkem, o splátkách pohledávky statutárního města Přerova ve výši 6.000,-Kč z 
titulu náhrady škody způsobené na majetku statutárního města Přerova, v měsíčních splátkách s lhůtou 
splatnosti 12 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávky co 
do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 10.15 hodin. 
 
 
 

 

5.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byly přizvané pí Malaníková a Sotorníková v 10.15 hodin. 

294/6/5/2011 Vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká 
Dlážka 5.   Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    
na   obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká 
Dlážka 5 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise.  

Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa 
ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, Velká Dlážka 5 pana Mgr. Jarmila Vysloužila ke dni 31. 07. 2011, 
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2. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, zřízené statutárním 
městem Přerov, 

 
3. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 24. 02. 2011. 
 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5: 

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 
• Mgr. Miroslav Fryštacký (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 

školství podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov,  Svisle 13) 

• Mgr. Dana Hanzlíková (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Velká Dlážka 5) 

• Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní inspekce)  
• Mgr. Zdeněk Vosáhlo (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov,  

Velká Dlážka 5). 
 
4. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 24. 02. 2011, 

 
5. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 je s účinností     
od 24. 02. 2011 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru školství, mládeže                    
a tělovýchovy Magistrátu města Přerova, 

 
6. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

 

Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín navrhl doplnit v b odě 3) usnesení Mgr. Danu Hanzlíkovou 
a Mgr. Zdeňka Vosáhla. 

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

295/6/5/2011 Vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Přerov - Vinary, 
Za humny 1 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov – Vinary, Za humny 1 paní Dagmar Kočí ke dni 31. 07. 2011, 

 
2. ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit pro orgány města návrh sloučení  

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Vinary, Za humny 1 s jinou školskou 
příspěvkovou organizací  zřízenou statutárním městem Přerov. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.4.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

296/6/5/2011 Úprava platu ředitele základní školy   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 07. 02. 2011 úpravu platového tarifu           
a příplatku za vedení řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13 panu Mgr. Miroslavu Fryštackému         
v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

297/6/5/2011 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru dle důvodové zprávy            
do vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace zřízené 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: 15.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván ředitel Základní školy u Tenisu Mgr. Vojáček v 10.48 
hodin. 

5.5 Gymnastická hala při Základní škole Přerov, U tenisu 4 – provozní 
záležitosti 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. doplnění odpisového plánu pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem  
- v odpisové skupině 3 - doba odpisování 10 let – položka: ochranné polstrování stěn (molitan, 

koženka), 
- v odpisové skupině 5 - doba odpisování 20 let – položka: tělocvičné nářadí (kůň, bradla, 

hrazda apod.), položka: pružná gymnastická podlaha včetně koberce, 
 
2. uzavření smlouvy o užívání gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 4               

mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4 a občanským sdružením Klub 
sportovní gymnastiky SK Přerov, IČ: 71205365, se sídlem Přerov, Přerov XI - Vinary 57,        
dle varianty I důvodové zprávy,dle varianty II důvodové zprávy, 

 
3. varianta I 

použití provozního příspěvku Základní školy Přerov, U tenisu 4 na financování nákladů 
správce gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 4, dle důvodové zprávy. 

 
 varianta II 

použití provozního příspěvku Základní školy Přerov, U tenisu 4 na financování odměny 
zaměstnance školy za úkony spojené s  užíváním gymnastické haly a jejího vybavení, dle 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 15.3.2011 

 

Předkladatel Mgr. Hluzín materiál stáhl. 

 

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojáček, paní Malaníková a Sotorníková v 11.05 hodin. 

 

 

6.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Bc. Žouželková a pan Čechák v 11.06 hodin. 

298/6/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/7 s paní K.P. na 
dobu určitou ½ roku s možností prodloužení    na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 s paní 

O.G.  k bytu č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 výjimečně na dobu 6ti měsíců od podpisu 
nájemní smlouvy. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, nám Svobody 4 s paní A.M. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Přerov, Denisova 6 s paní D.H. na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x 3 roky s možností prodloužení  na dobu neurčitou. 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť II/2 s panem D.B. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení   na dobu neurčitou. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Kratochvílova 20 s paní M.P. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 v Přerově, Kojetínská 1947 s paní 

I.H. výjimečně na dobu 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9  v Přerově, Kopaniny 8  s manž. R.                 

a L.K. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 8 v Přerově, Kojetínská 1946             

s panem A.S. výjimečně na dobu 6ti měsíců    od podpisu nájemní smlouvy. 
 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Husova 11 s manž. J.                      

a D.K. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky  s možností prodloužení na dobu neurčitou. Nový byt 
převezmou v takovém stavu, v jakém se nachází. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

299/6/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 v domě zvláštního určení - domě                   
s pečovatelskou službou č.p. 404 v Přerově II - Předmostí, Tyršova č.o.68, s paní A.O. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.13 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 38,  s paní T.B. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č. p. 49 v Přerově, Mervartova  č.o.3, 

s paní  E.K., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č. p. 1866 v Přerově, Žerotínovo nám.  

č.o.44, s manželi R.  a Š.T. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

300/6/6/2011 Dohoda o partnerství v projektu "Protidluhová služba" 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o partnerství mezi statutárním městem 
Přerov a Občanským sdružením Ostravské slunéčko, o.s., se sídlem Jiráskova 490, Frýdek-Místek,       
IČ 60609435, v projektu "Protidluhová služba", dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 29.4.2011 
 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

301/6/6/2011 Prohlášení starostů ze setkání měst a obcí 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prohlášení starostů  ze setkání měst a obcí 
konaného dne 14.2.2011 v Novém Bydžově. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešli Bc. Žouželková a pan Čechák v 11.17 hodin. 
 
 
 
 
 

 

 

 

PŘESTÁVKA  11.18 – 12.30 hodin 

 

 

7.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Hrubá, Ing. Čajka a pan Dohnal ve 12.40 hodin. 

302/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru            
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov       
I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 28 o výměře 14,3 m2. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 
 
 

 

303/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru            
v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, 
na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255     
v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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304/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 2185/2  
v  k.ú. Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části  
pozemku p.č. 2185/2 ostatní plocha o výměře 50 m2 v  k.ú. Přerov. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 

 

305/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušném k části obce Přerov         
I-M ěsto, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 

 

306/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku  p.č. 5453/1  ost. plocha o výměře cca 125 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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307/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 
692/2 ost. plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova 
za pozemek p.č. 8/11 ost. plocha o výměře 44 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví M.P. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 

 

308/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný  převod 
pozemků do majetku statutárního města Přerova -  p.č. 622/24 trvalý travní porost o výměře 1831 m2,  
p.č.622/12 trvalý travní porost o výměře 1555 m2,  p.č.622/8 trvalý travní porost o výměře 1316 m2,  
p.č. 622/10 trvalý travní porost o výměře 1421 m2, p.č. 622/11 trvalý travní porost o výměře 1416 m2    
a p.č. 622/17 trvalý travní porost o výměře 1195 m2 ,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 
 

 

309/6/7/2011 Záměr nájmu parkovacích stání na pozemcích p.č. 2167/1 a p.č. 2185/2 
v k.ú. Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 38 parkovacích stání nacházejících          

se na části pozemku p.č. 2167/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 731 m2 a části 
pozemku p.č. 2185/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 139 m2, vše v k.ú. 
Přerov. 

 
2. ukládá odboru dopravy MMPr předložit Radě města Přerova ke schválení změnu nařízení 

statutárního města Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích, která bude spočívat v zařazení parkoviště v ul. Šířava na pozemcích 
p.č. 1267/1 a p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov do přílohy č. 1 nařízení tj. mezi místní komunikace 
nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního 
motorového vozidla na dobu časově omezenou. 

Odpovídá: Ing. L. ŠTUKAVEC 
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Termín: 16.3.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

310/6/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí             
ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – pozemků p.č. 194, 196, 199 v k.ú. Žeravice  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, Praha 2 - pozemků p.č. 194 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha)       
o výměře 622 m2, p.č. 196 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 346 m2 a p.č. 
199 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 56 m2, vše v k.ú. Žeravice. 
 
VARIANTA  II.: 
neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 - pozemků p.č. 194 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační 
plocha) o výměře 622 m2, p.č. 196 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 346 m2   
a p.č. 199 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 56 m2, vše v k.ú. Žeravice. 
 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

311/6/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném     
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 34 o výměře 18 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Martinem Komendou, místem podnikání Přerov I-Město, Petřivalského 10,      
IČ 87389622, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Výše nájemného bude činit 18.000,-Kč/rok, tj. 1.000,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití prostoru 
jako kanceláře, opravna výpočetní techniky a e-shop.Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně. 
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Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

312/6/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 
19.1.2009, ve znění dodatků č.1 ze dne 15.7.2009, č.2 ze dne 30.9.2009, č.3 ze dne 24.5.2010 a č.4      
ze dne 19.10.2010 na nebytový prostor č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, příslušném        
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a  paní Jitkou Olejníčkovou, bytem Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22,                    
IČ 75877856, jako nájemcem. 
Dodatkem č.5 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 120.990,-Kč/rok (tj. 1.500,-
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok za vedlejší místnosti) se mění na novou výši 
nájemného 105.395,-Kč/rok (tj. 1.300,-Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.050,-Kč/m2/rok za vedlejší 
místnosti), a to s účinností od 1.4.2011, po dobu 1 roku. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

313/6/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 790/10 zahrada v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
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, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude umístění kabelové přípojky NNk  včetně jistícího pilíře    spojené     
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby na pozemku p.č. 790/10  zahrada v k.ú. 
Újezdec u Přerova  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 zaměřeno umístění 
kabelové přípojky NNk včetně jistícího pilíře na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým 
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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: 30.4.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

314/6/7/2011 Zakázka malého rozsahu – povolení výjimky z vnitřního předpisu        
č. 18/07 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje pro odbor majetku města výjimku z vnitřního předpisu   
č. 18/07 -  Zásady postupu při zadávání zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí  - zaslání výzvy 
k podání nabídky společnosti EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov I-Město v rámci zajištění 
zakázky malého rozsahu „Oprava poškozených světel městských hradeb“. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 
Ing. Čajka sdělil, že zakázky malého rozsahu jsou zadávány přerovským firmám. Po zavedení 
elektronického zadávání zakázek se bude moci přihlásit firma odkudkoli. 
Ing. Lajtoch: 
Na jednání inventarizační komise bude přizván Mgr. Vojtášek, aby právně analyzoval případné 
dotazy. 
 
 

 

315/6/7/2011 Předání movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předání 
movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci Kulturní                   
a informační služby města Přerova se sídlem Přerov I - Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 

 

316/6/7/2011 Prominutí úroku z prodlení za zřízení věcného břemene 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
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Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje prominutí úroku z prodlení týkající se opožděné úhrady za věcné břemeno vyplývající          
ze smlouvy č. 23-006-012-10 uzavřené dne 20.9.2010 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ : 27232425 ve výši 1.638,- Kč. 
 
VARIANTA  II.: 
neschvaluje prominutí úroku z prodlení týkající se opožděné úhrady za věcné břemeno vyplývající    
ze smlouvy č. 23-006-012-10 uzavřené dne 20.9.2010  se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ : 27232425 ve výši 1.638,- Kč. 
 
Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

317/6/7/2011 Výpůjčka movitých věcí - sbírkové předměty ve Slavnostní zámecké 
síni 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerovem jako vypůjčitelem a Muzeem Komenského v Přerově, p. o., IČ 00097969, se sídlem              
v Přerově, Horní náměstí 7, jako půjčitelem. Předmětem smlouvy je umístění movitých věcí 
uvedených v příloze důvodové zprávy za účelem výstavním ve Slavnostní zámecké síni a předsálí 
Zámku Přerov. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Hrubá, Ing. Čajka a pan Dohnal ve 13.13 hodin. 

 

 

 

8.  RŮZNÉ 

318/6/8/2011 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu za rok 
2010. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná ve 13.20 hodin. 

319/6/8/2011 Změna personálního obsazení členů pracovní skupiny zabývající         
se problematikou jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu v personálním obsazení členů pracovní skupiny 
zabývající se problematikou jednotného vizuálního stylu, kdy Ing. Richard Šlechta se nahrazuje Ing. 
Petrem Hermélym. 
 
1. odvolává na vlastní žádost z pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotného 

vizuálního stylu Ing. Richarda Šlechtu 
 
2. jmenuje členem pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotného vizuálního stylu 

Ing. Petra Hermély. 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek navrhl novou formulaci usnesení. 
Hlasování o přeformulovaném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

320/6/8/2011 Změny v personálním obsazení pracovní skupiny pro koordinaci 
Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání odvolává na vlastní žádost z funkce člena  pracovní skupiny pro 
koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově Mgr. Elenu Grambličkovou. 
 
Předkladatel Ing. Lajtoch doplnil v usnesení odvolává na vlastní žádost. 
Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

321/6/8/2011 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností         
za rok 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora na úseku 
petic a stížností za rok 2010. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nepřítomen. 
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322/6/8/2011 Odpověď na petici občanů místní části Přerova Penčic za vybudování 
dětského hřiště v Přerově v městské části XIII – Penčicích 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel místní části Přerova Penčic             
a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

323/6/8/2011 Podněty a připomínky ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 14.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

324/6/8/2011 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 schvaluje použití znaku statutárního města Přerova                        
na propagačních materiálech (omalovánky), které připravuje k vydání společnost Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

325/6/8/2011 Platové záležitosti - pan Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské 
knihovny v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu platového tarifu řediteli Městské knihovny           
v Přerově panu Ing. Pavlu Cimbálníkovi s účinností od 1. 3. 2011 v souvislosti s dosažením 
odpovídající započitatelné praxe v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Při hlasování bylo 8 pro, 3 se zdrželi. 
 
 
 

 

326/6/8/2011 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k uzavřené SMLOUVĚ               
O PROVEDENÍ DÍLA „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy Magistrátu 
města Přerova“ a O KONZUZLTAČNÍ ČINNOSTI, která byla uzavřena dne 20. 8. 2009 mezi 
Zhotovitelem: Centire Czech s.r.o., se sídlem Odborů 286/12, Praha 2, IČ: 279 45 197                           
a Objednatelem: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov 2, IČ: 00301825, jehož předmětem je 
změna podrobné specifikace díla dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

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

 

327/6/9/2011 Přerovská rozvojová, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání ukládá panu Bc. Václavu Zatloukalovi a Ing. Jiřímu Lajtochovi 
svolat valnou hromadu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 
 
Ing. Lajtoch: 

� diskuse k dopisu zaslanému primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi a zastupitelům ve vztahu 
k užívání notebooků.  
Bylo doporučeno primátorovi, aby odpověděl na základě schváleného usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 2. 2011, kdy Zastupitelé schválili usnesením 
číslo 68/4/2/2011 jednací řád Zastupitelstva města Přerova.   
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Mgr. Hluzín: 
� usnesením č. 3140/78/5/2009 z 78. schůze Rady města Přerova konané dne 16. 12. 2009 bylo 

uloženo náměstkyni primátora Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové  a vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Romaně Pospíšilové provést v souladu s vnitřním předpisem  
č. 5/2009 hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů následujících příspěvkových organizací: 

- paní Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
- paní Mgr. Zdenky Hradilíkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, 
- paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25, 
- paní Mgr. Marie Sedláčkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod    

skalkou 11, 
- pana Mgr. Jarmila Vysloužila, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5. 
Termín: 2. pololetí 2010 

 
Z důvodu realizace zateplovacích prací na školských objektech se termín hodnocení práce níže 
jmenovaných ředitelů změnil na 1. pololetí 2011: 
- paní Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
- paní Mgr. Marie Sedláčkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod 

skalkou 11, 
- pana Mgr. Jarmila Vysloužila, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5. 
 
Z důvodu vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 pana Mgr. 
Jarmila Vysloužila ke dni 31. 07. 2011, již neproběhne hodnocení jeho práce   
ve výše uvedeném termínu tj. 1. pololetí 2011.  
 
 
 
 
p. Zácha, DiS.: 

� kvalita a stav frézovaných komunikací po zimním provozu 
Ing. Lajtoch: 
Náměstek primátora Mgr. Kulíšek ve spolupráci s odborem majetku se bude zabývat připomínkami 
k opravám místních komunikací a případným reklamacím prací po zimním provozu. 
 
 
 
 
Ing. Lajtoch: 
Nutné sjednotit proces předávání zejména liniových staveb – Zajistí Ing. Bakalík. 
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� parkování před Městským domem v případě konání kulturních akcí 
Ing. Lajtoch: 
Bude řešeno na poradě vedení. 
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� autobusová zastávka u Městského domu 
Ing. Lajtoch: 
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Náměstci primátora Mgr. Kulíšek a Mgr. Hluzín připraví diskusi k přemístění zastávky u Městského 
domu a rozšíření dopravy na Palackého ulici. 
 
 
 
 
Mgr. Kulíšek: 

� parkování před Komerční bankou 
Ing. Lajtoch: 
Náměstek primátora Mgr. Hluzín ve spolupráci s odborem dopravy připraví variantní řešení 
parkování před Komerční bankou a ČSOB. 
 
 
 
 
p. Hlavinka: 

� parkoviště na nám. Fr. Rasche – žádá o otevření jednání a dořešení.  
� parkování na Komenského ulici, Wurmově, náměstí Přerovského povstání – vozidla stojí        

na trávě. Nutné jednat i s odborem životního prostředí.  
Ing. Lajtoch: 
Odbor právní začne jednat. 
 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná ve 14.35 hodin. 
 
 

 
10.  ZÁVĚR 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 6. schůzi Rady města Přerova dne 23. února 2011 ve 14.45 hodin. 
 
 

V Přerově dne 28. února 2011 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Michal Zácha, DiS. 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 
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