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ZÁPIS 

 

z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 18. května 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, Michal Zácha DiS., Bc. Václav 
Zatloukal   
 
 
C.  Omluveni:   Mgr. Radovan Rašťák 
 
 
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. Hana Mikulová  - 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 
    Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odboru školství 
 
    Mgr. Raška   - ředitel Gymnázia J.Škody 
    Mgr. Martin Černý  - kandidát na ředitele ZŠ V.Dlážka 
    Mgr. Jaroslav Matěj  - kandidát na ředitele ZŠ V.Dlážka 
    Ing. Mgr. Ladislav Kavřík  - RENARDS s.r.o. 
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 11. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  18. května 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města. Omluven byl Mgr. 
Radovan Rašťák. 
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 
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Ověřovatelkou usnesení a zápisu 11. schůze Rady města byla navržena paní Mgr. Šárka Krákorová 
Pajůrková. 
Hlasování o ověřovatelce:   Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 

 

520/11/1/2011 Program 11. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 11. schůze Rady města Přerova konané dne 18. května 2011 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 11. schůze 

Rady města Přerova. 
 
 
 
 
Na jednání Rady města Přerova byl přizván ředitel Gymnázia Jakuba Škody pan Mgr. Raška v 8.06 
hodin. Pan ředitel poděkoval členům Rady města nejen za jejich vztah ke škole a podporu studentů při 
jejich školních aktivitách a možnosti prezentovat město, ale i za finanční prostředky, které byly 
vloženy do rekonstrukce této historické budovy.  
Pan Mgr. Raška odešel z jednání Rady města Přerova v 8.20 hodin. 
 
 
 

 

2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE   Z   KOMISÍ  

521/11/2/2011 Změny v personálním obsazení pracovní skupiny, komisí a výboru 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. jmenuje členem pracovní skupiny pro koordinaci projektu Předmostím až do pravěku        

Mgr. Zdeňka Schenka, a to s účinností od 1.6.2011, 
 
2. bere na vědomí vzdání se funkce člena Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 

záležitostech Ing. Vladimírou Rybkovou, a to s účinností k 16.5.2011, 
 
3. jmenuje do funkce člena Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech 

pana Pavla Friedricha, a to s účinností k 19.5.2011, 
 
4. bere na vědomí vzdání se funkce člena Redakční rady Přerovských listů paní Marcelou 

Kropáčovou, a to s účinností od 1.6.2011, 
 
5. jmenuje členem Redakční rady Přerovských listů paní Martinu Kašpárkovou, a to s účinností 

od 1.6.2011, 
 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vzdání se funkce člena 

Kontrolního výboru Ing. Vladimíru Rybkovou, a to s účinností k 16.5.2011, 
 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova jmenovat do funkce člena Kontrolního výboru 

pana Ivo Lausche, a to s účinností od 1.7.2011. 
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8. bere na vědomí vzdání se funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci 
náměstí TGM Ing. arch. Vladimíra Petroše, a to s účinností k 18.5.2011, 

 
9. jmenuje členem pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci náměstí TGM Mgr. Pavla 

Krákoru, a to s účinností od 18.5.2011. 
 
 
Diskuse: 
p. Hlavinka: 
- navrhl doplnit bod 8) usnesení – vzdání se funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci                  

a revitalizaci náměstí TGM Ing. arch. Vladimíra Petroše, a to s účinností k 18.5.2011, 
 bod 9)  usnesení - jmenování členem pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci 

náměstí TGM Mgr. Pavla Krákoru, a to s účinností od 18.5.2011. 
Hlasování o bodu  1) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  2) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  3) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  4) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Bod 5) usnesení: oprava příjmení – RM jmenuje Martinu  Kašpárkovou (změna příjmení bude) -  při 
hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  6) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  7) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  8) usnesení:  při hlasování bylo pro 10 jednomyslně 
Hlasování o bodu  9) usnesení:  při hlasování bylo pro 9, 1 se zdržel 
 
 
 

 

3.  ROZVOJOVÉ  A   INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

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

522/11/3/2011 Zařazení opravy fasády domu č.p. 2 do připravované investiční akce 
"Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje MMPr rozšířením projektové 
dokumentace "Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově" o opravu fasády sousedícího domu      
s příkopem. Jedná se o obytný dům, Horní náměstí 2 na pozemku p.č. 256 v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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523/11/3/2011 Ukončení smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. 05 014 023 07 z 9.5.2007 
mezi statutárním městem Přerovem a firmou EC Consulting a.s., Národní obrany 909/45, 160 00 
Praha, Bubeneč, IČ 279 63 306. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

524/11/3/2011 Kanalizace Kozlovice, Kanalizace Čekyně - ukončení činnosti 
poradenské společnosti 

Rada města Přerova po projednání ruší bod č.1 usnesení č. 3234/80/3/2010 Rady města Přerova, 
konané dne 27.1.2010. 
 
Ing. Lajtoch: 
- Odbor rozvoje bude jednat se společností CPS consulting, s.r.o. na snížení nákladů tak, aby 

celková částka byla maximálně do výše 50.000 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

525/11/3/2011 IPRM Přerov-Jih - uzavření dílčí smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření prováděcí smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně dotačního 

managementu na projekt "Regenerace bytového domu Denisova 6,8,10,12" k rámcové 
smlouvě o spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS,s.r.o., 
Vídeňská 7 Brno, IČ 25327275, dle důvodové zprávy. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

    5  Projektové dokumentace 
(investice) 

6 477,0 - 111,0 6 366,0 

3722 6121    Budovy, haly a stavby  - 111,0  



 6 

    5  Projektové dokumentace 
 (projektový manažer) 

6 130,2 + 111,0 6 241,2 

2321 6121    Budovy, haly a stavby  - 500,0  

3612 6121    Budovy, haly a stavby  + 611,0  

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 27.5.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

526/11/3/2011 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci z IOP 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty "Regenerace a revitalizace bytového domu 
Husova 7", "Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 9" a "Regenerace a revitalizace 
bytového domu Denisova 6,8,10,12" doporučené k podpoře z Integrovaného operačního programu       
v oblasti podpory zlepšení prostředí v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.6   Využití budovy na ulici Čechova 43/387 formou PPP 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem 
Přerovem a firmou PPP Centrum a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 00013455 
na zpracování projektu "Využití budovy na ulici Čechova 43/387" formou PPP. 
 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 

 

Předkladatel Mgr. Kulíšek materiál stáhl. 

 

 

527/11/3/2011 Radnice na Horním náměstí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
1. revokuje usnesení č.1499/38/4/2008, kde  

1. bodem  schválila uzavření "Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace - Radnice          
na Horním náměstí v Přerově- stavební úpravy" mezi statutárním městem Přerovem                  
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a zhotovitelem projekční kanceláří Printes Atelier, Mostní 11a, Přerov, IČ: 25391089. 
Předmětem smlouvy byla projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské 
činnosti v celkové ceně 738 500,- Kč s 19% DPH dle předložené cenové nabídky. 
2.  bodem konstatovala, že 1.bod tohoto usnesení bude realizován za předpokladu převodu 
budov č.p.11 a č.p.12 na horním náměstí do majetku města Přerova a při zajištění finančních 
prostředků  na projektovou dokumentaci 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení projektových prací a inženýrské činnosti na akci : 

"Stavební úpravy objektu č.p.9,10 na Horním náměstí v Přerově" mezi statutárním městem 
Přerovem a zhotovitelem projekční kanceláří Printes Atelier s.r.o., Mostní 11a, Přerov, 
IČ:25391089. Předmětem smlouvy bude zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení, včetně inženýrské činnosti v celkové ceně 405 000,- Kč + 20%DPH, tj.486 000,-Kč 
dle předložené cenové nabídky.Smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu celkového 
finančního krytí. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

528/11/3/2011 Fasáda roku 2010 - výsledky 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstkové primátora Ing. Jarmila Havlíčková a Mgr. 
Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky 8. ročníku soutěže Fasáda roku dle 
důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

529/11/3/2011 Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
  
1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 09043363 ze dne 29.04.2011 o poskytnutí podpory                 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí    
na akci „Stavební úpravy ZŠ Velká Dlážka“  a  

 
2. schvaluje uzavření Smlouvy č. 09042593 ze dne 21.04.2011 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Stavební úpravy areálu ZŠ Trávník“ 

 
obě mezi Statutárním městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí České republiky,          
se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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530/11/3/2011 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku  z rozpočtu Olomouckého 
kraje  na rok 2011 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy  o poskytnutí finančního příspěvku  
dle ustanovení § 269 odst.  2 zákona   č. 513/1991 Sb., obchodního  zákoníku, v  platném  znění            
z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt   „Cyklostezka a chodník v ulici Hranická 1 – 9 Přerov II – 
Předmostí“  mezi  Statutárním městem  Přerovem, se sídlem  Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 
825, DIČ: CZ  003 01 825  a  Olomouckým krajem,  se sídlem     Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc, 
IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 606 09 460. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

531/11/3/2011 Zámek Přerov – nádvoří  – schválení mobiliáře - židlí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pořízení stohovacích židlí typu Bistrot v počtu 80 ks, označení LBS110t 

odsouhlaseného provozovatelem muzea J.A.Komenského v Přerově do prostoru nádvoří 
zámku v Přerově 

 
2. ukládá OR uzavřít kupní smlouvu se společností EGOÉ s.r.o. se sídlem Bílovice 519, 

Bílovice, PSČ 687 12 IČ: 276 79 675 na dodávku stohovacích židlí typu Bistrot v počtu 80 ks, 
označení LBS110t do prostoru nádvoří zámku v Přerově v ceně 197.352 Kč včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

532/11/3/2011 SMLOUVA o společném postupu zadavatelů – schválení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů 
uzavřenou mezi Správou silnic Olomouckého kraje, se sídlem  Lipenská 120, 772 11 Olomouc             
a Statutárním městem Přerovem na společný výkon zadavatelských činností podle § 2. odst. 8) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavbě: II/434 Přerov, ulice Dvořákova  - 4 autobusové 
zálivy za podmínky, že realizace předmětné investiční akce bude schválena na jednání Zastupitelstva 
města Přerova včetně finančního krytí. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 
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Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

533/11/3/2011 Stavební úpravy objektu na nám. T.G.Masaryka 8 v Přerově  – 
schválení dodatku  ke smlouvě o dílo na vypracování projektové 
dokumentace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností 
PRINTES – ATELIER s.r.o. Přerov, Mostní 11a, 750 02 Přerov, IČ 25391089 na  vyhotovení 
projektových dokumentací stavebních úprav objektu na nám. T.G.Masaryka 8 v Přerově pro šatny 
účinkujících v MD a jejich zázemí v novém termínu dokončení všech projekčních částí, a to do 
30.6.2011. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.5.2011 
 

Ing. Lajtoch: 
� Rada města ukládá primátorovi Ing. Lajtochovi svolat jednání za účasti náměstků, odboru 

rozvoje a projektanta ve věci realizace rekonstrukce šaten v měsíci červenec až září. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

534/11/3/2011 Projekty IPRM  – zrušení zadávacích řízení: „Bytový dům Denisova 
6,8,10,12 v Přerově“, „Bytový d ům Husova 7 v Přerově“, „Bytový d ům 
Husova 9 v Přerově“, „Bytový d ům Jižní čtvr ť II/5 v Přerově“, 
„Bytový dům Jižní čtvr ť III/6,7 v Přerově“, „Bytový d ům Jižní čtvr ť 
IV/4,5 v Přerově“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání ruší zadání veřejných zakázek na  provedení stavebních prací  
bytového domu  Denisova 6 -12 v Přerově (oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno     
v ISVZ pod evidenčním číslem VZ: 60058060), Husova 7 v Přerově (oznámení o zahájení zadávacího 
řízení bylo uveřejněno v ISVZ pod evidenčním číslem VZ: 60058061), Husova 9 v Přerově (oznámení 
o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v ISVZ pod evidenčním číslem VZ: 60058062), Jižní 
čtvrť II/5 v Přerově  (oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v ISVZ pod evidenčním 
číslem VZ: 60058063), Jižní čtvrť III/6,7 v Přerově (oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo 
uveřejněno v ISVZ pod evidenčním číslem VZ: 60058065), Jižní čtvrť IV/4,5 v Přerově (oznámení      
o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v ISVZ pod evidenčním číslem VZ: 60058069) zadávané 
v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných 
zakázkách“), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Mikulová v 9.14 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Ing. Kavřík a pan Raba v 9.15 hodin. 

535/11/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Denisova 6 -12, Husova 7 a 9, 
Jižní čtvr ť II/5, Jižní čtvr ť III/6,7, Jižní čtvr ť IV/4,5  Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky, kdy předmětem této veřejné zakázky je kompletní obstarání 

všech prací, služeb a dodávek souvisejících s regenerací a revitalizací následujících objektů      
v Přerově: 

 1. „Bytový dům Denisova 6,8,10,12 v Přerově“ 
 2. „Bytový dům Husova 7 v Přerově“ 
 3. „Bytový dům Husova 9 v Přerově“ 
 4. „Bytový dům Jižní čtvrť II/5 v Přerově“ 
 5. „Bytový dům Jižní čtvrť III/6,7 v Přerově“ 
 6. „Bytový dům Jižní čtvrť IV/4,5 v Přerově“ 

v souladu s rámcovou smlouvou se společností RENARDS, s.r.o. a v souladu s ustanovením     
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) otevřeným řízením 

 
2. schvaluje kvalifikační a zadávací dokumentaci 
 
3. jmenuje dle § 59 a 71 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: 
  
 Členové komise  
 Mgr. Ing. Ladislav Kavřík RENARDS s.r.o. 
 Administrativní pracovník RENARDS s.r.o. 

Jiří Raba   Zástupce zadavatele 
 
4. ustanovuje dle § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
  
 Členové komise      Náhradník komise  
 1.Ing. Martin Janeček  Projektant  Ing. Petr Skácel  projektant 
 2.Ing. Tomáš Grapl  Projektant  Ing. Aleš Kovář  projektant 
 3.p.Antonín Čechák  provozovatel  p. Emanuel Řehoř provozovatel 
 4.Ing. Jiří Lajtoch  Zadavatel  Bc. Václav Zatloukal Zadavatel 
 5.Ing. Jarmila Havlíčková Zadavatel  Mgr. Josef Kulíšek Zadavatel 
 6.Ing. Tomáš Dostal   Zadavatel  Jan Jüttner  Zadavatel 

7.Ing. Jiří Draška  Zadavatel   Ing. Dan Hos  Zadavatel 
 
 
Diskuse: 
Ing. Lajtoch: 
- v zadávacích podmínkách v bodu 9 doplnit bankovní záruku ve výši 800.000 Kč. 
- v bodě 4) usnesení – doplnit člena Ing. Jiřího Drašku a náhradníka komise Ing. Dana 

Hose 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Ing. Kavřík a pan Raba v 9.24 hodin. 
 
 
 

 

536/11/3/2011 Prověrka procesů zadávání a realizace veřejných zakázek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.: 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „Prověrka procesů zadávání a realizace veřejných zakázek“ 

v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu s Vnitřním předpisem č. 18/07 vydaného Radou města Přerova „Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, a to za 
podmínky finančního krytí této veřejné zakázky. 

 
2. pověřuje zajištěním předmětné akce Mgr. Drahomíru Dučákovou, vedoucí Kanceláře 

tajemníka. 
 
VARIANTA  II.: 
1. schvaluje uzavření smlouvy na dodání veřejné zakázky malého rozsahu  „Prověrka procesů 

zadávání a realizace veřejných zakázek“ s firmou PricewaterhouseCoopers Česká republika, 
s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČ: 610 63 029, a to za podmínky 
finančního krytí této veřejné zakázky. 

 
2. pověřuje podpisem této smlouvy Mgr. Drahomíru Dučákovou, vedoucí Odboru kanceláře 

tajemníka. 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Kulíšek doporučil  variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala v 9.32 hodin. 
 
 
 

 

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání  Rady města Přerova byla přizvaná v 9.33 hodin pí Sedláčková. 

537/11/4/2011 Dočerpání půjčky z FMB 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 10/10 
ze dne 20. 09. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi                 
E.  a  D.M., jako dlužníky, jehož předmětem bude změna znění čl. II odst. 1 této smlouvy tak, že jeho 
stávající text: 
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 „Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010 na opravu    
a modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k  části obce Přerov V - Dluhonice, 
na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích, U rozvodny 158/2)  spočívající     
ve výměně oken ve výši Kč 100 000,-- slovy jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou 
splatnosti 6 let.“ 
  
 se nahrazuje textem: 
 
„V ěřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010 a                 
26. 04. 2011 na opravu a modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k části 
obce Přerov V - Dluhonice, na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích,           
U rozvodny 158/2)  spočívající ve výměně oken a dveří ve výši  Kč 100 000,-- slovy 
jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou splatnosti 
6 let.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

538/11/4/2011 Darovací smlouvy - hřiště Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 13.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Nexum Societas, o. s., Družstevní 568, Ždírec 
nad Doubravou, IČ 22820833, jako dárcem, na pořízení herního prvku na dětském sportovním 
hřišti v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
2. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Jaromírem Nevřalou, Stará Ves 56,               
IČ 63707012, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části Přerov 
XIII-Penčice, 

 
3. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a MUDr. Věrou Zbořilovou - 
otorinolaryngologie, Smetanova 1969/11, Přerov, IČ 48000124, jako dárcem, na vybudování 
dětského sportovního hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
4. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Mgr. Otto Zehnalem, Lipňanská 98/3, Přerov 
XIII-Penčice, IČ 60992174, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní 
části Přerov XIII-Penčice, 

 
5. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Gynekologickou ordinací MUDr. Sýkora,       
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Č. Drahlovského 471/8, Přerov, IČ 48002224, jako dárcem, na vybudování dětského 
sportovního hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
6. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Jiřím Jurdou, Na zábraní 158/11, Přerov IV-
Kozlovice, IČ 48827100, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní 
části Přerov XIII-Penčice, 

 
7. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Z.H., jako dárcem, na vybudování dětského 
sportovního hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
8. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a MUDr. Marianou Vyskočilovou, 
Interbrigadistů 86/2, Přerov, IČ 72047674, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního 
hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
9.  schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a PharmDr. Jolanou Širokou, Čechova 760/41, 
Přerov, IČ 48002402, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části 
Přerov XIII-Penčice, 

 
10. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Jiřím Kubíčkem, U potoka 38/1, Přerov XIII-
Penčice, IČ 14622122, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části 
Přerov XIII-Penčice, 

 
11. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Ing. Oldřichem Maturou, Tršická 81/35, 
Přerov XIII-Penčice, IČ 72987197, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště    
v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
12. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a AZ DŘEVOINTERIÉR, s. r. o., Na Truhlářce 
1484/41, Praha 8 - Libeň, IČ 24770558, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního 
hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
13. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Antonínem Zendlem, Daskabát 19,                
IČ 40346188, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části Přerov 
XIII-Penčice, 

 
14. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Ondřejem Slaměníkem - YWEST, Jižní čtvrť 
I 2466/11, Přerov, IČ 70041547, jako dárcem, na vybudování dětského sportovního hřiště         
v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
15. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a J.Š., jako dárcem, na vybudování dětského 
sportovního hřiště v místní části Přerov XIII-Penčice, 

 
16.  schvaluje následující úpravy rozpočtu za podmínky uzavření darovacích smluv dle bodu 1-15 

tohoto usnesení: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
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PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2321 11  přijaté neinvestiční dary 149,6 + 47,0 196,6 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3745 
 

 
 
6121 

7  Péče o vzhled obcí a veřejnou 
 zeleň (úpravy veř. prostranství aj.) 
 Budovy, haly a stavby 

6 741,0 + 47,0 6 788,0 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.7.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

539/11/4/2011 Rozpočtové opatření č. 7 

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

a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 

Paní Sedláčková podala informaci ke stavu finančních prostředků ke dni  13.05.2011 

Celkem finančních prostředků                                    194.479.454,47 Kč                                                                                          

− z toho – uloženo                                         1.001.500,00 Kč - podílové listy 

− depozitní účet u Volksbank CZ, a. s.       30.000.000,00 Kč - úrok 1,40 % p. a.           

K dispozici na účtech  13.05.2011                              163.477.954,47 Kč    

                     

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce: 

Čerpání k datu 13.05.2011                                              18.566.011,47 Kč 

 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.35 hodin. 
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PŘESTÁVKA  9.40 – 9.45 hodin 

 

 

5.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Pospíšilová v 9.45 hodin. 

540/11/5/2011 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 27 ks průkazek                       
k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období 
od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 
základních škol v rámci akce Scholar 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

541/11/5/2011 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5  
Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5  

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

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 
včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 10. 05. 2011, 

 
2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 08. 2011 pana          

Mgr. Martina Černého, bytem Záhorská 324, Týn nad Bečvou, PSČ 751 32 na pracovní místo 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a stanoví mu plat v 
rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.7.2011 
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Martin Černý v 9.54 hodin, aby se krátce 
prezentoval. Sdělil, že pochází z Olomouce, 12 let učí na Gymnáziu v Lipníku, teď je na pozici 
zástupce ředitele. Pokud se stane ředitelem ZŠ V.Dlážka, chce zachovat sportovní zaměření školy. 
Mgr. Černý odešel z jednání Rady města Přerova v 9.57 hodin. 
 
Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Jaroslav Matěj v 9.58 hodin. Sdělil, že od roku 1981 
učí v Přerově, nyní je na pozici zástupce ředitele V.Dlážka. Koncepci školy staví na kvalitním 
vzdělávacím programu, který školní inspekce shledala nadstandardním. Vysoce hodnotí kvalitní 
pedagogický tým školy a týmovou práci. Ve vztazích na škole klade důraz na partnerství. V dalších 
letech by chtěl podporovat sportovní zaměření školy. 
Mgr. Matěj odešel z jednání Rady města Přerova v 10.06 hodin. 
 
Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

576/11/8/2011 Odpověď na petici obyvatel města Přerova za otevření dalšího 
oddělení v rámci Mateřské školky ul. Sokolská 26 v Přerově od             
1. 9. 2011 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel města Přerova za otevření dalšího 
oddělení v rámci MŠ Sokolská od 1. 9. 2011, výsledky projednávání Kanceláří primátora, stanovisko 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a návrh odpovědi. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová v 9.45 hodin 

 

 

6. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

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

542/11/6/2011 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. 14 v domě zvláštního určení - domě                   

s  pečovatelskou  službou č.p. 2190 v Přerově,  U Strhance  č.o.13, s panem F.Š. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v domě č.p. 1947 v Přerově,                       

Kojetínská č.o. 36, s paní S.P. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 10 v domě č.p.1828 v Přerově,                       

Kojetínská č.o. 26, s panem J.H. 
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Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.6.2011 

 

Při hlasování bylo 8 pro, 2 nepřítomni. 

 

 

 

543/11/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům, návrh 
pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v domech zvláštního určení – 
domech s pečovatelskou službou v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem R.D.     

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

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7 se slečnou 

E.Č. 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. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Na hrázi 28 s panem R.L.             

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. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 27.6.2011 

4. schvaluje pořadník zájemců na poskytnutí bytu v domech zvláštního určení – domech              
s pečovatelskou službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese U Strhance 13 a Na Hrázi 32. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 20.6.2011 

 

Při hlasování bylo 8 pro, 2 nepřítomni. 

 

 

 

544/11/6/2011 Přijetí daru - uzavření darovacích smluv - město Němčice nad Hanou, 
obec Majetín 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným   

a městem Němčice nad Hanou, se sídlem Němčice nad Hanou, Palackého nám.3,                    
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IČ 00288497, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč, dle 
důvodové zprávy. 

 
2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným    

a obcí Majetín, se sídlem Majetín, Lipová 25, IČ 00299197, jako dárcem, jejímž předmětem je 
darování částky ve výši 19 000,- Kč, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

 

Při hlasování bylo pro 8 pro, 2 nepřítomni. 

 

 

 

545/11/6/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní 
charita Červený Kostelec 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu,Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch.  
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov a Oblastní 
charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem Červený Kostelec, 5.května 1170             
na provoz Domova sv. Josefa v Žirči. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.7.2011 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu : 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 
 
3599 

 
 
6312 

15 
 
 

Grantový program v sociální 
oblasti a zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-
fyzickým osobám 
 

735,0 
 
 

- 15,0 
 

- 15,0 

720,0 
 
 

4359  
 
5223 

15 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče  
Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

0,0 + 15,0 
 

+ 15,0 

15,0 

 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
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PŘESTÁVKA  10.22 – 10.45  hodin 
 
 
 

 

7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Hrubá, Ing. Čajka a p. Dohnal v 10.50 hodin. 

 

Z jednání Rady se vzdálil Ing. Jiří Lajtoch, schůzi řídí náměstek primátora  Mgr. Kulíšek – je přítomno 
9 radních. 

 

546/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 
1019/15, p.č. 1019/16 a částí pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov               
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 111 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 251 m2     
a částí pozemku p.č. 1019/1, označených v geometrickém plánu č. 5261-74/2010 ze dne 22.11.2010 
jako pozemky p.č. 1019/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 174 m2, p.č. 1019/20 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2949 m2 a p.č. 1019/21 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 166 m2, vše v k.ú. Přerov. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

547/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku  p.č. 6667/1 trvalý travní 
porost  o výměře cca 890 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
VARIANTA  II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost o výměře cca 890 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova 
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Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

548/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem/úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova: 
 
1. nájem pozemku p.č. 2680/78 o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov. 
2. úplatný převod pozemku  p.č. 2680/78 o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov. 

 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

549/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiné stavby bez čp/če         
na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - jiné stavby bez čp/če na pozemku p.č. 
St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 
 

 

550/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město,          
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místností č. 74a, 74b, 110, 73 a 62       
o celkové výměře 206,70 m2. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
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551/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města  Přerova -    části   pozemku  p.č. 5232/1 
v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části  
pozemku p.č. 5232/1 orná  půda   o výměře  cca 90 m2   v  k.ú. Přerov,  do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

552/11/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci                     
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1231 v k.ú. 
Henčlov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1231 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
108 m2    v k.ú. Henčlov. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

553/11/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova  - pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný  
převod nemovitých věcí  - pozemku p.č. 3675  zahrada o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do  spoluvlastnictví  pana  D.G.  a paní  Ing. I.K.   (každý k id. 1/2 ) za 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou ve znaleckém posudku č. 1852/10/11 znalce JUDr. 
Vratislava Dočkalíka,  která činí 8 920,- Kč, tj. 87,45 Kč/m2. 

 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

554/11/7/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - pozemku  p.č. 5307/449 a p.č. 5307/450  v k.ú. Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit  úplatný 
převod   pozemků p.č. 5307/449 ostatní  plocha  o výměře 717 m2 a p.č. 5307/450 ostatní plocha         
o výměře 20 m2 vše  v  k.ú. Přerov,  z vlastnictví J.S.   do vlastnictví statutárního města Přerova,  za 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou ve znaleckém posudku č.  2354-034/2011  a  č. 2555-
035/2011 znalce  Ing. Petra Havránka ve výši 466 750,- Kč( tj. 650,- Kč/m2) za pozemek p.č. 
5307/449 a  13 000,-Kč ( tj. 650,- Kč/m2) za pozemek p.č. 5307/450 vše v k.ú. Přerov, kupní cena 
celkem  tedy činí 479 050,- Kč  a to za podmínky zajištění  finančních prostředků. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

555/11/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 588/12 a p.č. 587/1 oba v k.ú. Kozlovice    
u Přerova  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 588/12 ost.pl. o výměře cca 75 m2 a  pozemku p.č. 587/1 ost.pl. o výměře 
38 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Př. z majetku p. K.V.  do majetku statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě této smlouvy bude      
na části pozemku p.č. 588/12 a pozemku p.č. 587/1 oba v k.ú. Kozlovice u Př. realizována stavba 
čerpací stanice a příjezdové komunikace v rámci stavby odkanalizování místní části Přerov-Kozlovice. 
Kupní smlouva bude uzavřena do 90-ti dnů od dokončení stavby, doručení geometrického plánu         
na oddělení převáděné části pozemku p.č. 588/12 v k.ú. Kozlovice u Př. a znaleckého posudku            
na určení ceny převáděných pozemků prodávajícímu a to za podmínky finančního krytí v rozpočtu 
města. Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou ke dni převodu. Náklady spojené          
s převodem hradí kupující. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

556/11/7/2011 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova - 
pozemek p.č.8/11 v k.ú. Újezdec u Přerova za pozemek p.č. 692/2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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. 
Směna pozemků bude realizována  s doplatkem rozdílu ceny směňovaných nemovitostí ve výši 2 000,- 
Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
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557/11/7/2011 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 schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
7.6.2004 na část pozemku p.č. 263  o výměře  296 m2 v k.ú. Předmostí, uzavřené mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a J.M., jako nájemcem. 
Dodatkem č.1 bude upraveno: 
1. Původní výměra 296 m2 se mění na 176 m2. 
2. Výše nájmu 296,- Kč/rok se mění na 176,- Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2/rok 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nezmění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 

 

 

 

558/11/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4996/2 ost. plocha a p.č. 4996/3 ost. plocha v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
30.6.2006 na pozemek p.č. 4996/2  ost. plocha o výměře 28 m2 a p.č. 4996/3 ost. plocha o výměře       
80 m2, oba v k.ú. Přerov, uzavřené mezi  statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem                 
a  CYLINDR-CAFFE, s.r.o., se sídlem Kroměříž, Riegrovo nám. č.p. 138, IČ 25562061, jako 
nájemcem. 
Dodatkem č. 1 budou  upraveny: 
1. Doba trvání nájmu se mění na dobu určitou do 30.6.2016. 
2. Výše nájmu  5000,- Kč/rok se  mění na 27 000,- Kč/rok. 
 
Ostatní ujednání v nájemní smlouvě se nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 

 

 

 

559/11/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
nebytových  prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č. 1981/16         
v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1  k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město,               
na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov, o celkové výměře 63,82 m2 uzavřené dne 29.12.2009  mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  Zdeňkou Dohnalovou, místem podnikání 
Přerov I-Město, Kopaniny 497/14, IČ 41388640, jako nájemcem. 
Dodatek č.1 se týká rozšíření účelu nájmu. Původní účel nájmu – prodejna výrobků 
uměleckořemeslných dílen se rozšíří o provozování sázkové kanceláře společností Synottip a Victorie. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 

 

 

 

560/11/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor 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 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města 
Přerova, jako pronajímatelem a společností INTEKO interiér s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 
Klivarova 2588/4, IČ 28585640, jako nájemcem.  Výše nájemného bude činit 29.372,-Kč/rok bez 
DPH (450,-Kč/m2/rok bez DPH).  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru pro provozování pizzerie PER TUTTO se službou 
rozvozu k zákazníkům. Ostatní ujednání smlouvy dle podmínek vyhlášených ve výběrovém řízení. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.7.2011 
 

VARIANTA   II.: 

1. ruší své usnesení č.305/6/7/2011 ze dne 23.2.2011, kterým schválila 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. 

 
2.  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  a vyhlášení výběrového řízení na nájem 
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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 %). 

 
Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 

 

 

561/11/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – garáž 
bez č.p./č.ev. na pozemku p.č.  907/11 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a panem Z.G.  (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem 
nebytových prostor - garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/11 zast.pl. o výměře 24 m2 v 
k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Roční 
nájemné bude činit 5000,- Kč, t.j. 208,33 Kč/m2, navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je 
užívání nebytových prostor jako garáž. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování bylo pro 8, 1 proti, 1 nepřítomen. 

 

 

 

562/11/7/2011 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 356/1 
orná půda o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Př.mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a panem P.S. (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
31.12.2012, k  zemědělským účelům. Roční nájem bude činit 234,- Kč, t.j. 0,113 Kč/m2. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
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563/11/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
stavby občanského vybavení č.p. 1, příslušné k části obce Přerov I-
Město,  na pozemku p.č. 254 a pozemků p.č.254 a  255/1  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA   I. 
schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na stavbu občanského vybavení  č.p. 1, příslušnou 
k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 254,  Horní náměstí 1 - přerovský zámek a na 
pozemky p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.301 m2 a p.č. 255/1 zahrada o výměře 915 m2  v k.ú. 
Přerov ze dne 29.12.2000 ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č.2 ze dne 3.1.2002, č.3 ze dne 
3.1.2005 a č. 4 ze dne 1.6.2005 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní nám. 7, IČ 
0097969,  jako nájemcem. 
 
VARIANTA   II.: 
schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na stavbu občanského vybavení  č.p. 1, příslušnou 
k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 254,  Horní náměstí 1 - přerovský zámek a na 
pozemky p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.301 m2 a p.č. 255/1 zahrada o výměře 915 m2  v k.ú. 
Přerov ze dne 29.12.2000 ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č.2 ze dne 3.1.2002, č.3 ze dne 
3.1.2005 a č. 4 ze dne 1.6.2005 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní nám. 7, IČ 
0097969,  jako nájemcem. 
Dodatkem č.5 bude z předmětu nájmu vyjmut: 
- pozemek p.č. 255/1 zahrada o výměře 915 m2 
- část pozemku p.č. 254 zast.pl. a nádvoří o výměře 317 m2 (nádvoří), o výměře 383 m2 
(nádvoří před galerií), o výměře 138 m2 (pozemek na hradbách) a o výměře 25,2 m2 (pod terasou), tj. 
celkem 863,2 m2 
- nebytové prostory  o celkové výměře 55,5 m2, (tj. nebytové prostory č. 101 – vstupní chodba 
na nádvoří o výměře 39,8 m2 a č. 135 – chodba z nádvoří na hradby o výměře 15,7 m2).    
Dále bude dodatkem č. 5 upravena výše  nájemného. Původní výše nájemného se mění: 
- za pozemky ve výši 6.000,-Kč/rok na novou výši 1.000,-Kč/rok, 
- za nebytové prostory ve výši 1.407.514,-Kč/rok  na novou výši 1.375.407,-Kč/rok. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
VARIANTA  III.: 
schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na stavbu občanského vybavení  č.p. 1, příslušnou 
k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 254,  Horní náměstí 1 - přerovský zámek a na 
pozemky p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.301 m2 a p.č. 255/1 zahrada o výměře 915 m2  v k.ú. 
Přerov ze dne 29.12.2000 ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č.2 ze dne 3.1.2002, č.3 ze dne 
3.1.2005 a č. 4 ze dne 1.6.2005 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní nám. 7, IČ 
0097969,  jako nájemcem. 
 
Dodatkem č.5 bude z předmětu nájmu vyjmut: 
- pozemek p.č. 255/1 zahrada o výměře 915 m2 
- část pozemku p.č. 254 zast.pl. a nádvoří o výměře 317 m2 (nádvoří), o výměře 383 m2 

(nádvoří před galerií), o výměře 138 m2 (pozemek na hradbách) a o výměře 25,2 m2 (pod 
terasou), tj. celkem 863,2 m2 

- nebytové prostory  o celkové výměře 55,5 m2, (tj. nebytové prostory č. 101 – vstupní chodba 
na nádvoří o výměře 39,8 m2 a č. 135 – chodba z nádvoří na hradby o výměře 15,7 m2).    

 
Dále bude dodatkem č. 5 upravena výše  nájemného. Původní výše nájemného se mění: 
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- za pozemky ve výši 6.000,-Kč/rok na novou výši 1.000,-Kč/rok, 
- za nebytové prostory ve výši 1.407.514,-Kč/rok  na novou výši 1.285.121,-Kč/rok. 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu III. usnesení. 
Hlasování o variantě III. usnesení:  Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

564/11/7/2011 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I – Město,   
na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky              
s dětmi) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o  výměře  69 m2 
(víceúčelový sál) v objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky s dětmi, ul. 9. května 107)  do bezúplatného 
užívání  pro občanské sdružení DUHA Klub Rodinka, se sídlem Přerov I-Město, tř.17. listopadu 16, 
IČ 71174826, když vypůjčitelem nebytových prostor je občanské sdružení Armáda spásy v ČR,           
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 
 

 

565/11/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova - p.č. 5198/17, p.č. 5198/56, p.č.5197/4, p.č. 5196/39, p.č. 
5196/1, p.č. 5196/24, p.č. 5196/26, p.č. 2487/38, p.č. 2487/3, vše v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového  vedení  NN a přípojkových skříní , 
spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 5198/17, p.č. 5198/56, p.č.5197/4, p.č. 5196/39, p.č. 5196/1, p.č. 
5196/24, p.č. 5196/26, p.č. 2487/38, p.č. 2487/3, vše v k.ú. Přerov  ve prospěch oprávněného                
z věcného břemene. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená   
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o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene                
do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 

 

 

 

566/11/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  Olomouckého kraje 
- p.č. 4951/1  v k.ú. Přerov  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací s právem hospodaření        
se svěřeným majetkem Olomouckého kraje se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, IČ 70960399, 
jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně jedné  a statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo umístění  a provozování stavby přechodů pro chodce, 
podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení, spojené                     
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby, změnami nebo odstraněním 
těchto zařízení  na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov  v majetku Olomouckého kraje, zastoupeného 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem Olomouckého kraje se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc,ve prospěch oprávněného       
z věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena úplatně na dobu neurčitou za podmínky 
finančního krytí v rozpočtu města, nejpozději do 3 měsíců od doručení návrhu smlouvy, který zašle 
budoucí oprávněný z věcného břemene do 3 měsíců od dokončení stavby - vydání kolaudačního 
souhlasu, jímž bude stavba kolaudována. Budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu 
povinnému z věcného břemene geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým 
bude zaměřen rozsah věcného břemene včetně ochranného pásma 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 a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 
do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
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567/11/7/2011 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 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. 1 k mandátní smlouvě mezi 
statutárním městem Přerov jako mandantem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,      
IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako mandatářem ze dne 30.9.2010, na jejímž 
základě mandant pověřil mandatáře na základě Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro 
veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb, uzavřené dne 9.9.2010 mezi statutárním městem 
Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako zhotovitelem,         
k jednání za mandanta. Dodatkem č. 1 se mění mandátní smlouva tak, že se text čl. IV smlouvy: 
 
„ Odměna mandatáře a platební podmínky 
 
1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit mandatáři odměnu, která 
je součástí ceny dle Smlouvy I . 
 2. Smluvní strany se dohodly, že mandatářem vybrané částky za prodej vytěženého dříví, nájemného     
a za služby spojené s nájmem hrobových míst budou odváděny mandantovi za každé čtvrtletí               
do patnáctého dne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.“  
 
nahrazuje textem: 
 
„ Odměna mandatáře, fakturační a platební podmínky 
 
1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit mandatáři odměnu, která 
je součástí ceny dle Smlouvy I . 
2. Smluvní strany se dohodly, že mandatářem vybrané částky nájemného za nájem hrobových míst        
a služeb souvisejících s nájmem hrobových míst budou odváděny mandantovi za každé čtvrtletí             
do patnáctého dne měsíce následujícího po uplynutí příslušného čtvrtletí. 
3. Mandatář se zavazuje poskytnout mandantovi nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce 
podklady k fakturaci za prodej dřeva uskutečněného v předcházejícím kalendářním měsíci, popřípadě 
sdělení, že k žádnému prodeji dřeva v předcházejícím kalendářním měsíci nedošlo.“ 
V ostatním se text mandátní smlouvy ze dne 30.9.2010 nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 

 

 

 

7.8.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město (objekt bývalé 
rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků 
p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov realizovaný kupní 
smlouvou ze dne 3.9.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2011 – 
odstoupení od kupní smlouvy 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch. 
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Rada města Přerova po projednání 
 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit právní úkon odstoupení statutárního města 
Přerova od kupní smlouvy uzavřené dne 3.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2011, mezi 
statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností KARAT Software a.s., IČ: 25352687, se 
sídlem Přerov, Dluhonská 43, jako kupujícím, a to z důvodu nezaplacení celé výše kupní ceny řádně a 
včas, konkr. nezaplacením částky ve výši 10.000,- Kč představující část poslední splátky kupní ceny ve 
výši 2 mil. Kč v termínu stanoveném kupní smlouvou do 30.4.2011. Předmětem kupní smlouvy je 
úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č. p. 2881 příslušné k 
části obce Přerov I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. 
Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. 
 

Předkladatelka Ing. Havlíčková materiál stáhla. 

 

 

568/11/7/2011 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust.       
§ 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 6772/1 a p.č. 6773/1 a v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání       
se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,         
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k části 
pozemku p.č. 6772/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým 
plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl „c“ o výměře 215 m2, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, a části 
pozemku p.č. 6773/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým 
plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl „d“ o výměře 91 m2, který je ve společném jmění 
manželů J. a  P.R. 
 
Při hlasování bylo pro 9, 1 nepřítomen. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova se vrátil Ing. Lajtoch v 11.20 hodin – je přítomno 10 radních. 

569/11/7/2011 Poskytnutí  příspěvku pro JSDH Statutárního města Přerova                 
z rozpočtu Olomouckého kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje přijetí  příspěvku pro JSDH Statutárního města Přerova 
 
2. schvaluje spolufinancování  Statutárního města Přerova minimálně ve stejné výši jako je výše 

příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje 
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3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 
hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460                
a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Jiřím Lajtochem, Bratrská 34, 750 11  
Přerov, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Hrubá, Ing.Čajka a p. Dohnal v 11.30 hodin. 
 
 
 

 

8.  RŮZNÉ 

570/11/8/2011 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2011 na obnovu exteriéru památkově významných staveb             
na území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 
 
1. P.B. a  B.B.,  na celkovou obnovu střechy, vč. klempířských prvků a výměnu oken vnější fasády 

objektu Pivovarská č.p.229/4, ležícího na pozemku parc.č. 316/1, k.ú. Přerov, ve výši 35 000,--Kč 
 
2. M.P.  a M.P., na celkovou obnovu fasády, vč.výplní otvorů, štukových a klempířských prvků 

objektu Horní náměstí č.p. 26, ležícího na pozemku parc.č. 330, k.ú. Přerov, ve výši 60 000,--Kč 
 
3. Ing. R.H., na kompletní obnovu vnější fasády, vč. štukové výzdoby objektu Náves č.p. 15, ležícího 

na pozemku 426, k.ú. Dluhonice, ve výši 35000,--Kč 
 
4. MVDr. K.S. a   RNDr. K.M., zastoupená na základě plné moci MVDr. Karlem Sekerou, CSc.,    

na částečnou výměnu oken objektu Žerotínovo nám.č.p. 1864/41, ležícího na pozemcích p.č. 
278,279,280, k.ú. Přerov, ve výši 20 000,--Kč. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

571/11/8/2011 Pan Ing. Vladimír Čajka - informace o vzdání se pracovního místa 
vedoucího odboru majetku města, jeho správy a provozu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí že Ing. Vladimír Čajka se vzdává pracovního 
místa vedoucího odboru majetku města, jeho správy a provozu dnem 30. 6. 2011. 
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Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

573/11/8/2011 Návrh zástupců statutárního města Přerova na valnou hromadu 
společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat               
na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zástupce statutárního města Přerova náměstkyni Ing. Jarmilu Havlíčkovou a v případě její 
nepřítomnosti Mgr. Dušana Hluzína na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.,       
se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 285 72 971. 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil doplnit Mgr. Hluzína. 
Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

574/11/8/2011 Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního 
města Přerova v oblasti samostatné působnosti  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit bod 1. usnesení Zastupitelstva města 

Přerova č. 10/1/7/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
15.11.2010, a to s účinností ode dne 1.7.2011,  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit  
 
a) primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního města 
Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře 
primátora a Odboru vnitřní správy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních 
úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
b) náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do Odboru koncepce                       
a strategického rozvoje, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování 
právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
c) náměstkyni primátora Ing. Jarmile Havlíčkové plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru správy 
majetku a komunálních služeb, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů    
ve výše uvedených věcech, 
 
d) náměstkovi  primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru sociálních 
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věcí a školství, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše 
uvedených věcech, 
 
to vše s účinností od 1.7.2011. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

575/11/8/2011 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na II. pololetí 2011, 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na II. pololetí 

2011. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

577/11/8/2011 Zahraniční pracovní cesta 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje dle důvodové zprávy zahraniční pracovní cestu 
primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi. Cesta se uskuteční ve dnech 20.-22.5.2011. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA  11.47 – 13.30  hodin 

 

 

 

� 12.30 hodin valná hromada Přerovská rozvojová s.r.o. 

� 13.00 hodin valná hromada TSMP, s.r.o. 
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572/11/8/2011 Návrh na jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
 
Rada města Přerova po projednání  jmenuje s účinností od 1. 7. 2011 v souladu s ustanovením  § 102 
odst. 2. písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka Magistrátu města Přerova: 
 
1.  pana RNDr. Pavla Juliše do funkce vedoucího Odboru stavebního úřadu a životního prostředí     
Magistrátu města Přerova 
 
2. pana Mgr. Zdeňka Vojtáška do funkce vedoucího Odboru majetku a komunálních služeb Magistrátu         
města Přerova 
 
3. paní Bc. Jitku Kočicovou do funkce vedoucí Odboru evidenčních správních  služeb a obecního                  
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova 
    
4. paní Mgr. Romanu Pospíšilovou do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a školství  Magistrátu 
města   Přerova 
 
5. pana Mgr. Petra Karolu do funkce vedoucího Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova. 
 
 
Na jednání Rady města Přerova byli postupně přizváni RNDr. Juliš, Mgr. Vojtášek, Bc. Kočicová, 
Mgr. Pospíšilová, Mgr. Karola a Ing. Bezroučková, aby se představili.  
Hlasování o bodu 1) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
Hlasování o bodu 2) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
Hlasování o bodu 3) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
Hlasování o bodu 4) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
Hlasování o potvrzení kandidátů tajnou volbou pro bod 5) usnesení (vedoucí odboru vnitřní 
správy):  Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
Hlasování o jmenování Mgr. Karoly do funkce vedoucího Odboru vnitřní správy:  při hlasování 
bylo 8 pro 
Hlasování o jmenování Ing. Bezroučkové do funkce vedoucí odboru vnitřní správy:  Při 
hlasování byli pro 2. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova se omluvil pan Zácha ve 14.55 hodin – je přítomno 9 radních. 
 
 
 

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

� realizace zónového značení  v centru města. Městská policie musí konat.  
Ing. Lajtoch: 
MP ve spolupráci s TSMP budou na tuto skutečnost řidiče zpočátku upozorňovat a dbát                      
na dodržování zónového značení.    
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10.  ZÁVĚR 

Pan primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 11. schůzi rady města Přerova dne 18. května 2011 v 15.15 
hodin. 

 

 

V Přerově dne 23. května 2011 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                 Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
primátor města Přerova                                                                              členka Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


