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ZÁPIS 

 

z 12. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 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, p. Čestmír Hlavinka,  Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Radovan Rašťák, Michal Zácha DiS., Bc. Václav 
Zatloukal   
 
 
C.  Omluveni:   Ing. Jarmila Havlíčková 
 
 
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 
    RNDr. Pavel Juliš  - vedoucí odboru životního prostř. 
    Jaroslav Sláma   - vedoucí odboru správního 

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák - pracoviště ochrany a kriz.řízení 
Ing. Lubomír Štukavec  - vedoucí odboru dopravy 
 
plk.Mgr. Ivo Vykopal  - Policie ČR 

    plk.Mgr.Bc.Martin Lebduška - Policie ČR 
     
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 12. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  10. června 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města. Omluvena byla             
Ing. Jarmila Havlíčková. 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 12. schůze Rady města byl navržen pan Čestmír Hlavinka. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 10 pro jednomyslně. 
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578/12/1/2011 Program 12. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 12. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 2011 
 
2. schvaluje Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 12. schůze Rady města Přerova 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní v 8.10 hodin - plk. Mgr. Ivo Vykopal a plk. Mgr. Bc. 
Martin Lebduška - téma politické shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti, které se 
bude konat 25.6.2011. Policie ČR se pokusí zabránit vyhrocení konfliktu, budou monitorovat 
situaci. Vyslovili požadavek na možnost zajištění občerstvení pro policisty, kteří se akce 
zúčastní. 

Plk. Vykopal a plk. Lebduška odešli z jednání Rady města Přerova v 8.33 hodin. 

 

 

 

8.30 – 8.41 hodin Valná hromada Technických služeb města Přerova, s.r.o. 

 
 

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 8.41 hodin. 

601/12/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu 

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. 7/10    
ze dne 28. 4. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi K.                
a L.P., jako dlužníky, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1 této smlouvy tak, že jeho 
stávající text: 
 
 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000031 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 



 4 

nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky dle 
předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy                       
o půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy            
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu                               
35-7557750257/0100, variabilní symbol 1145000031 a to tak, aby částku 83 530,00 Kč s úrokem 4 % 
p.a. uhradili nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  vyhotoví dlužníkům splátkový 
kalendář, včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky 
nebo nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených                     
v následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín 
úhrady celé půjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou 
součástí smlouvy o půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

602/12/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 13/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

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. 13/10 
ze dne 22. 9. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi                    
J.  a L.S., jako dlužníky, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1 této smlouvy tak, že jeho 
stávající text: 
 
 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000037 a to tak, aby částku 230 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 9. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky dle 
předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy                     
o půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
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se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v  pravidelných splátkách splatných vždy           
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu                                 
35-7557750257/0100, variabilní symbol 1145000037 a to tak, aby částku 198 959,00 Kč s úrokem         
4 % p.a. uhradili nejpozději do 15. 9. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  vyhotoví dlužníkům 
splátkový kalendář, včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu 
splátek půjčky nebo nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek 
uvedených v následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný 
termín úhrady celé půjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou 
součástí smlouvy o půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku 
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

603/12/4/2011 Vnitřní předpis č. ... / 2011  -  Postupy při operacích s příjmovými 
pokladními doklady (s přísně zúčtovatelnými tiskopisy) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2011 - Postupy při operacích                
s příjmovými pokladními doklady (s přísně zúčtovatelnými tiskopisy). 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

604/12/4/2011 Vnitřní předpis č. .. /2011 - Pokladní operace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .. /2011 Pokladní operace dle přílohy 
důvodové zprávy 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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605/12/4/2011 Vnitřní předpis č. 5/2011 vydaný Radou města Přerova O postupu 
jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie 
Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis č. 5/2011 vydaný Radou města Přerova 
O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových 
organizací při správě a odpisování pohledávek 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

606/12/4/2011 Vnitřní předpis - Postup při uplatnění DPH  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 01.07.2011 vnitřní předpis č...... /2011 
Postup při uplatnění DPH ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 15.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 

 

 

 

607/12/4/2011 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č..../2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2008,                
o trvalém označování psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky    
č. 9/2010 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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608/12/4/2011 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2010 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov, a. s.           
a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

609/12/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 

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. 
 
 
 

 

610/12/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2, 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3           

a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4, a to za splnění podmínky podle čl. IV. odst. 3 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., se sídlem Přerov, 
Dluhonská 43, IČ: 25352687 jako kupujícím pro podání návrhu na vklad vlastnického práva     
u příslušného katastrálního úřadu, tj. za podmínky připsání kupní ceny v plné výši na účet 
prodávajícího. 

 
 
Ing. Lajtoch: 

� Tajemník Ing. Bakalík připraví přehled finančních prostředků vložených do místních částí     
v roce 2011 včetně financí směřujících do investic. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
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611/12/4/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 138/5/6/2011 přijaté na         

5. jednání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 18. 4. 2011, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 
 
 
Ing. Lajtoch: 

� Vedoucí kanceláře primátora Ing. Novotná připraví dopis ředitelům základních škol,              
ve kterém bude informovat o přesunutí finančních prostředků určených na zateplování škol 
na rok 2012. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

612/12/4/2011 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí, že konečné žádosti o úpravy rozpočtu statutárního města Přerova                  

v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova a vztahující               
se  k rozpočtu za I. pololetí roku 2011 bude podepisovat v období od 1. 7. 2011 jako příkazce 
operace vedoucí odboru ekonomiky (t.č. vedoucí odboru finančního), 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že konečné úpravy závazných 

ukazatelů v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova budou 
předloženy ke schválení nejpozději v září 2011, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

613/12/4/2011 Souhlas s postoupením pohledávky za statutárním m ěstem Přerov 
vzniklé na základě smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova udělit souhlas           
s postoupením pohledávky společnosti Dexia Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Fischhof 3,         
A-1010 Vídeň, Rakousko, IČ FN 191772v, vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 100.661 uzavřené dne 
17.07.2008 mezi Dexia Kommunalkredit Bank AG jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako 
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dlužníkem společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  Praha 4,   
IČ 45244782, a to za podmínky uzavření dohody mezi Českou spořitelnou, a.s. a Dexia 
Kommunalkredit Bank AG. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 10 hlasy pro. 
 
 
 

 

614/12/4/2011 Komentář ke zprávě auditora 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace uvedené v Komentáři ke zprávě auditora, 
 
2. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova  přijmout zabývat se Komentářem ke zprávě 

auditora  a průběžně informovat o realizovaných opatřeních. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 24.8.2011 

3. ukládá primátorovi předložit Komentář ke zprávě auditora včetně vyjádření a 
připomínek Magistrátu města Přerova zastupitelům 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 5.9.2011 

 
Na základě diskuse byl upraven bod 2) usnesení a navržen bod 3) usnesení. 
Hlasování o upraveném bodu 2) a navrženém bodu 3) usnesení:   Usnesení bylo přijato 
jednomyslně 10 hlasy pro. 
 

 

Paní Sedláčková informovala o stavu finančních prostředků ke dni  07.06.2011: 

Celkem finančních prostředků                                       182.310.405,05 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 07.06.2011                                  151.308.905,05 Kč    
                     
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce 
Čerpání k datu 07.06.2011                                               23.262.200,55 Kč 
 

Ing. Lajtoch: 
� Tajemník Ing. Bakalík podá informaci jaký objem finančních prostředků vynakládáme      

na výkon státní správy, kolik nám na tuto činnost poskytuje stát  a kolik je to procent           
ve vztahu k našemu rozpočtu. 

T:  27. 7. 2011 
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Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.30 hodin. 
 

 

Z jednání Rady města Přerova se z pracovních důvodů omluvil primátor Ing. Lajtoch – je přítomno 9 
radních. 

 

Schůzi řídí náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

 

2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ,  INFORMACE   Z   KOMISÍ  

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

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Novotná a pan Daněk v 9.31 hodin. 

579/12/2/2011 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu 
Rady města Přerova i nadále intenzivně pracovat na naplňování tvorby a hlavně na realizaci 
Jednotného vizuálního stylu města Přerova, který se jeví jako nezbytná součást prezentace města 
Přerova před širokou veřejností. 

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK 

Termín: 14.12.2011 
 

Mgr. Kulíšek: 
� Je nutné zajistit informovanost členů Rady o podnětech z jednání  komisí.  

 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel pan Daněk v 9.39 hodin. 
 
 
 

 

580/12/2/2011 Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 210/4/9/2011                
a usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 39/2/7/2010 V Přerově 
OTEVŘENO 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o plnění usnesení Rady města Přerova č. 210/4/9/2010, 
 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Přerova 39/2/7/2010. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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581/12/2/2011 Jednací řády komisí a výborů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  vydává Jednací řád komisí Rady města Přerova, 
 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Jednací řád výborů Zastupitelstva města 

Přerova. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 9.43 hodin. 
 
 
 

 

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 9.54 hodin. 

582/12/3/2011 Kompostárna Přerov-Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o projektu "Kompostárna Přerov-
Žeravice", který bude předložen k žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

583/12/3/2011 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu 

na projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", ve znění 
dle přílohy důvodové zprávy. 

 
2. jmenuje členy řídícího výboru projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova": 
 1.  Ing. Jiří Lajtoch  
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 2.  Mgr. Josef Kulíšek 
 3.  Mgr. Dušan Hluzín 
 4.  Ing. Jiří Bakalík 
 5.  Bc. Václav Zatloukal 
 6.  Mgr. Petr Karola 
 7.  Ing. Jitka Kučerová 
 8.  Ing. Pavel Gala 
 9.  Ing. Hana Mikulová 
 10.  Oldřiška Sedláčková 

11.  Ing. Pavel Chroust 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

584/12/3/2011 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 
2011 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy o poskytnutí  příspěvku dle 
ustanovení § 269 odst.  2 zákona   č. 513/1991 Sb., obchodního   zákoníku, v  platném  znění,                  
z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Výchovně rekreační kurz pro děti ze sociálně 
znevýhodňujícího prostředí“  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. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

585/12/3/2011 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2011 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření: 
 
1.     Smlouvy  o poskytnutí dotace  dle ustanovení § 269 odst.  2 zákona   č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, v  platném  znění  z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt  
„Vavřinecké  hody“     

 
a 
 
2.   Smlouvy  o poskytnutí   dotace  dle ustanovení   § 269 odst.  2 zákona č. 513/1991 Sb.,         

obchodního zákoníku, v platném znění z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt  „ Den 
vítězství jinak“ 
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obě  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. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Mikulová v 9.59 hodin. 

 

 

 

586/12/3/2011 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu - výsledek šetření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
výsledek šetření podnětu ve věci postupu při zadávání zakázky "Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu        
v Přerově". 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

587/12/3/2011 Plánovací smlouva pro 16 RD  "Přerovské zahrady" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem, 
firmou Nemo - Development s.r.o., se sídlem  Kratochvílova 142/15, 750 02 Přerov 2, IČ 26828182, 
D.H.  a  Ing. M.J..  na vybudování nové veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace, chodníku 
včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení 
distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí včetně kompaktní trafostanice pro novostavby 
16 rodinných domů na pozemcích p.č. 2580/10-15,22-25,27-32 v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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588/12/3/2011 Plánovací smlouva pro 9 RD v m.č. Vinary 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a firmou ROGIN Zero s.r.o., Palackého 1498/3, 750 02 Přerov, IČ 286 18 416 na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních 
řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého 
napětí pro novostavby 9 rodinných domů na pozemcích p.č. 102/33,34,46 v k.ú. Popovice u Přerova. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

589/12/3/2011 Přeložka veřejného osvětlení v Přerově II – Předmostí – ul. Telíčkova, 
Kotkova, Tyršova, Janáčkova, Karasova, Sportovní – pověření            
k zajištění realizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje k zajištění realizace veřejné zakázky - Přeložka veřejného 
osvětlení v Přerově II – Předmostí – ul. Telíčkova, Kotkova, Tyršova, Janáčkova, Karasova, 
Sportovní,  společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Na hrázi 3165/17, 750 02 
Přerov, IČ 278 41 090 za cenu maximálně ve výši  1 565 000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

590/12/3/2011 Program regenerace a revitalizace domu č. p. 148, tzv. "Městského 
domu" v Přerově a Program regenerace a revitalizace bývalého 
měšťanského domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. 
Masaryka č. 8 v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Program 
regenerace a revitalizace domu č. p. 148, tzv. "Městského domu" v Přerově a Program regenerace         
a revitalizace bývalého měšťanského domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. Masaryka     
č. 8 v Přerově. 

Odpovídá: Ing. J. LAJTOCH 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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591/12/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. 
Horákové – parkoviště – vyloučení uchazeče 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky            
na regeneraci panelového sídliště Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – parkoviště    
v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) uchazeče Stavební firma Pospíšil s.r.o., Škodova 701/3, 750 02 Přerov I-Město,                    
IČ 25356798. Uchazeč neprokázal profesní základní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

592/12/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická – 
cyklostezka, chodník – střední část – vyloučení uchazeče 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – střední část 
uchazeče Stanix Projekt s.r.o., Kotěrova 893, 760 01 Zlín, IČ 28252217 v souladu                     
s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“). Uchazeč neprokázal profesní základní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. c) 
zákona. 

 
2. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – střední část 
uchazeče Stavební firma Pospíšil s.r.o., Škodova 701/3, 750 02 Přerov I-Město, IČ 25356798 
v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 
jen „zákon“). Uchazeč neprokázal profesní základní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) 
zákona. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

593/12/3/2011 Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – vyloučení 
uchazeče 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky            
na realizaci technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu na nábř. PFB v Přerově v souladu             
s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
uchazeče Stavební firma Pospíšil s.r.o., Škodova 701/3, 750 02 Přerov I-Město, IČ 25356798. 
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Uchazeč neprokázal profesní základní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

594/12/3/2011 Kanalizace na ul. Dvořákova - prodloužení – schválení smlouvy na 
vypracování dokumentace  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o., 

Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ 43541747 na vypracování projektových dokumentací 
akce „Prodloužení kanalizačního řadu na ul. Dvořákova, Přerov“ s nabídkovou cenou           
184 320,- Kč vč. DPH. 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  5  Projektové dokumentace (investice) 6 366,0 - 200,0 6 166,0 

2321 6121  Budovy, haly a stavby  - 200,0  

  5 Projektové dokumentace 
(koncepce a rozvoj) 

2 741,1 + 200,0 2 941,1 
 

2321 6121   Budovy, haly a stavby   + 200,0  
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

595/12/3/2011 Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov – revokace usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení pod číslem 475/10/3/2011 ze dne 27.4.2011 ve věci výběru 

nejvhodnější nabídky na vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov (dále TC ORP) a schválení uzavření smlouvy o dílo se společností TESCO SW a.s.,  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25892533. 

 
2. revokuje své usnesení pod číslem 279/6/3/2011 ze dne 23.2.2011 ve věci vyloučení z další 

účasti v zadávacím řízení na vybudování TC ORP uchazeče NWT a.s., Náměstí míru 1217, 
768 24 Hulín, IČ 63469511. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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596/12/3/2011 Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 – šatny pro MD - 
pověření zadavatelskou činností 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost RTS a.s se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 255 33 843                      

k provedení zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro 
výběr dodavatele na realizaci stavebních úprav dvorní části objektu TGM 8 –  včetně  šaten 
pro účinkující v Městském domě. 

 
2. pověřuje OR uzavřením mandátní smlouvy mezi společností RTS a.s se sídlem Lazaretní 13, 

615 00 Brno, IČ 255 33 843 a Statutárním městem Přerov na zajištěním zadávacích řízení       
s odměnou mandatáře do výše 100 000,- Kč (vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.7.2011 

 

Na základě diskuse byl upraven název materiálu a v bodě 1) usnesení doplněno včetně šaten. 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

597/12/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. 
Horákové – parkoviště – vyloučení a schválení  uchazeče 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – parkoviště uchazeče JR stavby CZ, 
s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, IČ 26875080 v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Uchazeč neprokázal 
profesní základní kvalifikační, profesní a technický kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 
písm. a), k) a l), § 54 odst. d) a § 56 odst. 3, písm.a) zákona. 

 
2. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – parkoviště uchazeče SISKO spol.         
s r.o., Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I-Město, IČ 47155558 v souladu s ustanovením §  
60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Uchazeč 
nesplnil základní kvalifikační předpoklady, když nepředložil prohlášení v souladu                       
s ustanovením § 53 odst. 1 písm. a), c), d) zákona. 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na regeneraci 

panelového sídliště Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – parkoviště . 
Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti DEMSTAV GROUP s.r.o.,                     
U Kostelíčka 1981, 753 01 Hranice IČ 27844935  s nabídkovou cenou 4 325 601,- Kč bez 
DPH (5 190 721,20- Kč vč. DPH) 
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4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DEMSTAV GROUP s.r.o., U Kostelíčka 
1981, 753 01 Hranice IČ 27844935  s nabídkovou cenou 4 325 601,- Kč bez DPH                   
(5 190 721,20- Kč vč. DPH). 

 
5. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 3.a 4. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

598/12/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická – 
cyklostezka, chodník – střední část – vyloučení uchazeče, schválení 
nejvhodnější nabídky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – střední část 
uchazeče JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, IČ 26875080 v souladu        
s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). 
Uchazeč neprokázal profesní základní kvalifikační, profesní a technický kvalifikační 
předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. a), § 54 písm. d) a § 56 odst. 3 písm. a) zákona. 

 
2. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště 

Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – střední část 
uchazeče SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I-Město, IČ 47155558 v 
souladu s ustanovením § § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“). Uchazeč nesplnil základní kvalifikační předpoklady, když nepředložil prohlášení v 
souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. a), c), d) zákona. 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na regeneraci 

panelového sídliště Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – 
střední část. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti DEMSTAV GROUP s.r.o., 
U Kostelíčka 1981, 753 01 Hranice IČ 27844935  s nabídkovou cenou 1 486 280,- Kč bez 
DPH (1 783 536,- Kč vč. DPH) 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DEMSTAV GROUP s.r.o., U Kostelíčka 

1981, 753 01 Hranice IČ 27844935  s nabídkovou cenou 1 486 280,- Kč bez DPH (1 783 536,- 
Kč vč. DPH) 

 
5. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 3.a 4. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

599/12/3/2011 Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – vyloučení 
uchazeče a schválení nejvhodnější nabídky 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na realizaci technické a dopravní 

infrastruktury pro výstavbu na nábř. PFB v Přerově v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) uchazeče KARETA s.r.o., 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213. Uchazeč nesplnil zadávací podmínky, když 
v návrhu smlouvy o dílo uvedl obchodní podmínky, které jsou v rozporu se zadávací 
dokumentací. 

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

technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu na nábř. PFB v Přerově. Nejvhodnější 
nabídka byla předložena od společnosti PB SCOM s.r.o., B.Němcové 685, 753 01 Hranice,     
IČ 25687097 s nabídkovou cenou 5 689 212,- Kč bez DPH (6 827 054,40 Kč vč. DPH) 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PB SCOM s.r.o., B.Němcové 685, 753 01 

Hranice, IČ 25687097 s nabídkovou cenou 5 689 212,- Kč bez DPH (6 827 054,40 Kč vč. 
DPH). 

 
4. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 2.a 3. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala v 10.30 hodin. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova se omluvili Ing. Dostal,  Mgr. Rašťák,  p. Zácha DiS.  – je přítomno 6 
radních. 

 

 

 

5.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Pospíšilová v 10.37 hodin. 

615/12/5/2011 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatky    
ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem 
- Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,       
 Blahoslavova 3 
- Sociální služby města Přerova, p.o., IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,   
 Kabelíkova 14a 
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- Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město,  Kratochvílova 30 

- základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov,  
 Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 36. 
 
Znění dodatků ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové 
zprávy. 

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

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 6 hlasy pro. 

 

 

 

616/12/5/2011 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými 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 a peněžitého daru účelově 
určeného do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 6 hlasy pro. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil pan Zácha v 10.38 hodin – je přítomno 7 radních. 

 

 

 

617/12/5/2011 Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
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1. schválit uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku                  
k hospodaření uzavřenému dne 09. 05. 2011 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14.  
 Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 29.929.907,18 Kč                
k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy. 

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

uzavřenému dne 01. 08. 2007 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola       
a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11.  
 Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 5.339.686,84 Kč                  
k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy. 

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

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Školní jídelna  Přerov – 
Předmostí, Hranická 14.  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace 
úspor energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 3.943.536,58 Kč                  
k  hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.8.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 

 

 
 

618/12/5/2011 Úprava platu ředitele školy a školského zařízení   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 07. 2011 platový postup do vyššího platového stupně paní Bc. 

Daně Trnkalové, ředitelce Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 v rozsahu dle 
důvodové zprávy, 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 07. 2011 platový postup do vyššího platového stupně paní Elišce 

Kupkové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 v rozsahu uvedeném dle 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

3. schvaluje s účinností od 01. 08. 2011 úpravu výše příplatku za vedení panu Mgr. Vladimíru 
Peškovi, řediteli Základní školy J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14                 
v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 31.7.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 

 

619/12/5/2011 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR - záměr účelové dotace 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a  Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA   I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV - město               
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle 
v roce 2011. 
 
VARIANTA  II.: 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV - město            
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle 
v roce 2011. 
 
Formulace usnesení na základě hlasování: 
Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova        
ve věci záměru poskytnutí dotace ve výši  40 000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV - město         
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle 
v roce 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

Předkladatel Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování byli 4 pro, 3 se zdrželi. 
Hlasování o variantě I. usnesení:    Při hlasování byli 2 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. 
 
 

 

620/12/5/2011 Sdružení přátel průmyslové školy v Přerově - záměr účelové dotace 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a  Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Sdružení přátel průmyslové školy             
v Přerově, IČ: 70864021, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty třídy S3 Střední průmyslové 
školy, Přerov, Havlíčkova 2 na náklady spojené s jejich účastí ve vzdělávací soutěži „F1 ve školách“   
v roce 2011. 
 
VARIANTA   II.: 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Sdružení přátel průmyslové školy      
v Přerově, IČ: 70864021, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty třídy S3 Střední průmyslové 
školy, Přerov, Havlíčkova 2 na náklady spojené s jejich účastí ve vzdělávací soutěži „F1 ve školách“   
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v roce 2011. 
 
 
Předkladatel Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:    Při hlasování byli pro 6, 1 proti. 
 
 
 

 

621/12/5/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a  Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
VARIANTA  I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, 
se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu              
v Evropském poháru konaném v měsíci říjnu 2011 v italském Bolzánu. 
 
VARIANTA  II.: 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV,                   
IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského 
oddílu v Evropském poháru konaném v měsíci říjnu 2011 v italském Bolzánu. 
 
 
Formulace usnesení na základě hlasování: 
Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova        
ve věci  záměru poskytnutí dotace subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru 
konaném v měsíci říjnu 2011 v italském Bolzánu. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

Předkladatel Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení. 
Mgr. Kulíšek dal protinávrh:   dotaci ve výši 10.000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška:   při hlasování bylo 5 pro, 2 se zdrželi. 
Hlasování o variantě II. usnesení:           při hlasování byli 2 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. 
 
  
 

 

622/12/5/2011 Věra Lakomá - záměr účelové dotace 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a  Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I. 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč paní Věře Lakomé, IČ: 65144465, místo 
podnikání: Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 437/12 na náklady spojené s účastí klubu HIT 
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Cheerleaders  na Mistrovství České republiky konaném v Praze dne 14. 05. 2011. 
 
VARIANTA   II.: 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč paní Věře Lakomé, IČ: 65144465, místo 
podnikání: Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 437/12 na náklady spojené s účastí klubu HIT 
Cheerleaders na Mistrovství České republiky konaném v Praze dne 14. 05. 2011. 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

623/12/5/2011 Veslařský klub Přerov - záměr účelové dotace 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a  Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Veslařský klub Přerov,                         
IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na 
trenažérech konané v Přerově  v listopadu roku 2011. 
 
VARIANTA   II. 
neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Veslařský klub Přerov,                       
IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na 
trenažérech konané v Přerově  v listopadu roku 2011. 
 
 
Předkladatel materiálu Mgr. Hluzín doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo 6 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

624/12/5/2011 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – partnerství  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje partnerství statutárního města Přerova bez finanční spoluúčasti na projektu Základní 

školy Přerov, Želatovská 8 s názvem „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
propagující technické a přírodovědné obory“. 

 
Partnerství statutárního města Přerova na projektu „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ je podmíněno získáním finanční podpory        
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání na realizaci tohoto projektu. 
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2. schvaluje partnerství statutárního města Přerova bez finanční spoluúčasti na projektu Základní 
školy Přerov, Želatovská 8 s názvem „Inovace technické výchovy“.  

 
Partnerství statutárního města Přerova na projektu „Inovace technické výchovy“ je podmíněno 
získáním finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání na realizaci tohoto 
projektu. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová v 11.00 hodin. 

 

 

 

6.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byl přizván pan Čechák v 11.01 hodin. 

625/12/6/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova –    
bytu č.  2487/6 v domě č. p. 2485, 2486, 2487 a 2488, bytu č. 2464/5 a 
bytu č. 2465/6 v domě č. p. 2464, 2465, 2466 a 2467, bytu č. 629/3 v 
domě č.p. 629, bytu č. 2784/5 v domě č.p. 2784, všechny byty v obci 
Přerov  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčkova. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2487/6 

v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488, Jižní čtvrť I, č. or. 28, 29, 30 a 31, Přerov,  na pozemku 
p. č. 5734/14, p.č. 5734/15, p.č. 5734/16 a p.č. 5734/17 zast. pl. včetně spoluvlastnického 
podílu 5089/166385 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5089/166385  na pozemku p. č. 5734/14  zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/15  zast. pl.        
o výměře 152 m², p.č. 5734/16 zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/17 zast. pl. o výměře 167 
m² v   k. ú.  Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní L.F., za kupní cenu 510 000,00 Kč, 

 
VARIANTA   II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení, vyhlášené dne 29. 4. 2011, 

na úplatný  převod volného bytu č. 2487/6 v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488, Jižní čtvrť I, 
č. or. 28, 29, 30 a 31, Přerov,  na pozemku p. č. 5734/14, p.č. 5734/15, p.č. 5734/16 a p.č. 
5734/17 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5089/166385 na společných částech domu    
a příslušného spoluvlastnického podílu 5089/166385  na pozemku p. č. 5734/14  zast. pl.          
o výměře 152 m², p.č. 5734/15  zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/16 zast. pl. o výměře      
152 m², p.č. 5734/17 zast. pl. o výměře 167 m² v    k. ú.  Přerov, obci Přerov, 

 
VARIANTA  I. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2464/5 
v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 , Jižní čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku 
p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 
489/11775 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 489/11775   
na  pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 
5736/3 zast. pl. o výměře 139 m² a p.č. 5736/4 zast. pl. o výměře 140 m²  v k. ú.   Přerov, obci 
Přerov, do   vlastnictví  pana P.K., za kupní cenu  451 000,00 Kč, 

 
VARIANTA   II.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení, vyhlášené dne 29. 4. 2011 

na úplatný převod volného bytu č. 2464/5   v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 , Jižní čtvrť I, 
č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 
zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 489/11775 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 489/11775 na  pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 154 m², p.č. 
5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m² a p.č. 5736/4 zast. pl. o 
výměře 140 m²  v k. ú.   Přerov, obci Přerov, 

 
VARIANTA  I. 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2465/6 

v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p. 
č. 5736/1, p.č. 5736/2, p. č. 5736/3 a p.č. 5736/4   zast.   pl.   včetně    spoluvlastnického   
podílu  489/11775 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
489/11775 na pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 
139 m², p.č.  5736/3 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/4 zast. pl. o výměře 140 m² v k. ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.G., za kupní cenu 431 000,00 Kč, 

 
VARIANTA   II.: 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení , vyhlášené dne 29. 4. 2011 

na úplatný převod volného bytu č. 2465/6 v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní čtvrť I, č. 
or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p. č. 5736/1, p.č. 5736/2, p. č. 5736/3 a p.č. 5736/4   
zast.   pl.   včetně  spoluvlastnického  podílu 489/11775 na společných částech domu a 
příslušného spoluvlastnického podílu 489/11775 na pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 
154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 
5736/4  zast. pl. o výměře 140 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 629/3 

v domě č.p. 629, Mervartova č.or. 7, Přerov, na pozemku p.č. 3457 zast. pl. včetně 
spoluvlastnického podílu 4457/76986 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického  podílu 4457/76986 na pozemku p.č. 3457 zast. pl. o výměře 381 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana V.D.,  za kupní cenu  502 000,00 Kč, 

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

v domě č.p. 2784, Sokolská č. or. 8, Přerov, na pozemku p.č. 4293/13 zast. pl. včetně 
spoluvlastnického podílu 5860/68507 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického  podílu 5860/68507 na pozemku p.č. 4293/13 zast. pl. o výměře 222 m²        
v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní H.Š., za kupní cenu 711 100,00 Kč, 

 
VARIANTA  I. 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzhledem k výsledku výběrové řízení tzv. 

obálkovou metodou konání příštího výběrového řízení opět formou výběrového řízení – 
aukce,do kterého budou zařazeny byty volné i obsazené s pohledávkou i bez pohledávky            
z I. etapy prodeje, a dále byty volné s pohledávkou i bez pohledávky z II. etapy prodeje 
(nepokračovat tedy ve výběrových řízeních tzv. obálkovou metodou), 

 
VARIANTA   II.: 



 27 

6. schválit konání dalšího výběrového řízení ještě jednou tzv. obálkovou metodou, a to                 
s termínem vyhlášení nejpozději do doby možnosti nabídky nejméně pěti volných bytů bez 
pohledávky i s pohledávkou s tím, že u bytu č. 2006/8, nám. Svobody č. 8, Přerov, na který 
nebyly podány nabídky v předešlých výběrových řízeních , bude snížena minimální cena bytu 
včetně alikvotního podílu pozemku na 60 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem.  

 
Hlasování o bodě 1) varianta I.:    Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
Hlasování o bodě 2) varianta I.:    Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
Hlasování o bodě 3) varianta I.:    Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
Hlasování o bodě 4) usnesení:        Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
Hlasování o bodě 5) usnesení:        Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
Hlasování o bodě 6) varianta II.:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
Mgr. Kulíšek:  
Bod 6) varianta II. - do podmínek výběrového řízení bude doplněna finanční kauce pro žadatele. 
 
 
 

 

626/12/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčkova. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě  č.p. 2086 v Přerově,  Na hrázi  

č.o.24, s panem V.S., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 4 v domě č.p. 1830 v Přerově,                       

Kojetínská č.o. 30, s panem R.O., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 13 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 38, se slečnou M.K., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1259 v Přerově, 

Tovačovská  č.o. 9, s paní V.M., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v domě č.p. 1829 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 28, s paní D.M., 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 1 v domě   č.p.1512 v Přerově, 

Kozlovská  č.o. 31, s paní A.B. 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 1 v domě   č.p.2506 v Přerově, Jižní 

čtvrť  IV č.o. 15, s manželi A.  a  E.V. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešel pan Čechák v 11.18 hodin. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Bc. Žouželková v 11.19 hodin. 

627/12/6/2011 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro 
období let 2011 - 2015 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčkova. 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit II. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ve městě Přerově pro období let 2011-2015. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

Při hlasování bylo 6 pro, 1 nehlasoval. 

 

 

 

628/12/6/2011 Přijetí daru - uzavření darovacích smluv - obec Křtomil, obec Tršice 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčkova. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným   

a obcí Křtomil, se sídlem Křtomil č.60, 751 14 Křtomil, IČ 00636312, jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 19 000,- Kč, dle důvodové zprávy. 

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

a obcí Tršice, se sídlem Tršice č.50, 783 57 Tršice, IČ 00299588, jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

629/12/6/2011 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčkova. 
 
Rada města Přerova po projednání  schvaluje nepřijala usnesení ve věci uzavření Smlouvy o 
vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a organizací ALFA 
HANDICAP sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, se sídlem Přerov, 
náměstí Svobody 1963/4, IČ 26602156, jako poskytovatelem veřejné služby. 
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Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

Při hlasování byli 3 pro, 4 se zdrželi. 
 
Kulíšek: 

� Tajemník Ing. Bakalík zorganizuje schůzku za přítomnosti Bc. Žouželkové a zástupce 
TSMPr, s.r.o. za účelem nastavení pravidel pro využívání veřejné služby po 1.7.2011. 

 
 
 

 

630/12/6/2011 Uzavření smlouvy o dotaci s organizací ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jarmila Havlíčková a Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu,         
IČ: 26602156, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4 dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 

 

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

PAR  POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
 
3599 
 
 
3599 
 
 
4349 
 
4351 

 
 
6312 
 
 
6313 
 
 
5222 
 
 
 
5222 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

Grantový program v oblasti sociální a 
zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - fyzické 
osoby 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnické 
osoby 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 
Osobní asistence, pečovatelská služba 
a podpora samostatného bydlení 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

720,0 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

- 110,0 
 

- 7,5 
 
 

- 70,0 
 
 

- 32,5 
 

+110,0 
 

+110,0 
 
 

610,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,0 

• počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešla Bc. Žouželková v 11.41 hodin. 
 
 
 

 

7.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Hrubá, Ing. Čajka a pan Dohnal v 11.48 hodin. 

631/12/7/2011 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku  p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

1003/1 orná  půda   o výměře 732 m2   v  k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví České republiky 
a správy Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, Praha 3,  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2. schvaluje smluvní ujednání, které bude  součástí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky,                   
IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního 
města Přerova  pozemku  p.č. 1003/1 orná půda  o výměře 732 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.  
Obsahem smluvního ujednání  bude závazek statutárního města Přerova  uzavřít s Ing. P.V., 
Přerov smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit na pozemku  p.č. 
1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova inženýrské sítě (přípojku plynu, vodovodu, kanalizace a 
elektřiny), a to za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterou dne 16.5.2011 uzavřeli Pozemkový fond 
ČR jako budoucí povinný  z věcného břemene a Ing. P.V. jako budoucí oprávněný z věcného 
břemene. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

632/12/7/2011 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 – uzavření dodatku č. 2  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze 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, jejímž předmětem 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. 



 31 

2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. Předmětem dodatku č. 2 bude vypuštění odst. 2 čl. III 
kupní smlouvy obsahující ujednání o veřejné podpoře de minimis následujícího znění: 
"Rozdíl mezi cenou v místě a čase obvyklou ve výši 10.000.000,- Kč dle znaleckého posudku             
č. 170/09 ze dne 21.8.2009 vyhotoveného znalcem Jiřím Pazderou (kancelář Wilsonova 18, 750 02 
Přerov) a kupní cenou podle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: 
dvamilionykorunčeských) představuje veřejnou podporu de minimis dle ust. nařízení Komise             
č. 1998/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ve znění pozdějších předpisů." 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

633/12/7/2011 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a D.M., jako obdarovanou, jejímž 
předmětem bude jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou. Součástí darovací smlouvy bude závazek dárce uhradit za obdarovaného daň darovací. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

634/12/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 19 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, 
č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,      
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 
6, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova     
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 
25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 



 32 

 

635/12/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, 
č.p. 2471, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném       
na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 23 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 
15, 16) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 
2470, č.p. 2471 a pozemku p.č. 5735/1 o výměře 571 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova     
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu             
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

636/12/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2462/1 v objektu       
k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 120/5/4/2011, schválené na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.4.2011, 
kterým  
 
„schválilo úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, 
č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5737/1 vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť I/5, 6, 7, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2460, 2461, 2462, 2463 a pozemku p.č. 5737/1 o výměře 576 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“ 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2462/1, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost podílu Cena jednotky Cena  Hodnota Kupní cena  
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-A/ve výši 30% 
-B/ve výši 45% 

pozemku 
ve 
výši 30 % 

oprav přísl. 
k jednotce 

celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2462/1 2+1 N.F. 
N.M. 

4959/124153 158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

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

Cena  
pozemku 
ve 
výši 30 % 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

2462/1 2+1 N.M. 4959/124153 
 

158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2462/1 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 

 

637/12/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 
1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení 
termínu pro úhradu kupní ceny 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA   I.: 
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova chválit uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví    
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu 
k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu                    
na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 170.295,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9   
v k.ú. Přerov ve výši 4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,            
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
do vlastnictví nájemkyně, paní Mgr. E.D., z původního termínu do 1.4.2011 na nový termín do 
31.8.2011. 
 
VARIANTA   II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření dodatku smlouvy                

o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové 
jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně 
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příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení        
ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 170.295,- Kč                        
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve výši 
4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy            
v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007          
v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní Mgr. E.D., z původního termínu do 1.4.2011 
na nový termín do 31.8.2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení Statutárního města Přerova 

od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 1507, 
č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % znaleckého 
posudku, tj. 170.295,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9        
v k.ú. Přerov ve výši 4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně             
za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- Kč, 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní Mgr. E.D.,                
z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 184.184,- Kč v termínu do 1.4.2011. 

 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Usnesení bylo přijato jednomyslně 7 hlasy pro. 
 
 
 
Na jednání Rady města Přerova se dostavili Ing. Lajtoch a Ing. Dostal v 11.57 hodin – je přítomno 9 
radních. 
 
 
Schůzi řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 

 

638/12/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 
2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, 
vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro 
úhradu kupní ceny 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA   I.: 
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č.  2467/1 v objektu 
k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 
12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení 
ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov 
ve výši 495/11775 za cenu 19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve 
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dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za 
ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví 
nájemkyně, paní M.P.,  z původního termínu do 19.12.2010 na nový termín do 30.8.2011. 
 
VARIANTA  II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření dodatku smlouvy               

o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové 
jednotky č.  2467/1 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném   
k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, 
vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu       
na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích 
p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov ve výši 495/11775 za cenu 
19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční 
nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění         
za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění,             
do vlastnictví nájemkyně, paní M.P.,  z původního termínu do 19.12.2010 na nový termín do 
30.8.2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení Statutárního města Přerova 

od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 
2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 12), 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu             
k bydlení ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč           
a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, 
p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov ve výši 495/11775 za cenu 19.306,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní M.P., z důvodu 
neuhrazení kupní ceny ve výši 177.320,- Kč v termínu do 19.12.2010. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

639/12/7/2011 Bezúplatný převod pomníku popraveným účastníkům přerovského 
povstání do vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc, IČ 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 
Olomouc, jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude 
pomník popraveným účastníkům přerovského povstání na pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

640/12/7/2011 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 
587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 
pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený 
novým parcelním číslem 388/3 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle geometrického 
plánu č. 465-17/2011pozemek označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. 
Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 151 m2 
v k.ú. Žeravice ve vlastnictví p. P.N.  s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 17.900,- 
Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

641/12/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2680/78 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2680/78   
zast.plocha a nádvoří   výměře 23 m2 v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a  společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I-Město, Šířava 
483/21, IČ 47674521 jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc do doby převodu  
předmětu nájmu  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody              
a kanalizace Přerov, a.s. 
Nájemné bude činit 1840,- Kč/rok, tj. 80,- Kč/m2 /rok. 
Účelem nájmu je užívání pozemku pod stavbou technického vybavení ve vlastnictví nájemce. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

642/12/7/2011 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovité věci        
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1231 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
108 m2 v k.ú. Henčlov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 
PRECHEZA a.s., IČ 26872307, se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše 24, Přerov, jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude 
činit 3.240,-Kč/rok tj. 30,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu, který je zastavěn 
stavbou technického vybavení bez čp/če ve vlastnictví nájemce. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 
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Termín: 31.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

643/12/7/2011 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místností č. 
116 až č.121 o celkové výměře 69,19 m2 do podnájmu pro společnost TOPEK s.r.o., se sídlem 
Topolná č.p. 143, IČ 46963251,  když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, 
akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840. Účelem 
podnájmu je  prodej vlastního pečiva, studené kuchyně, cukrářských výrobků a výroba pizzy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

644/12/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5307/84 a p.č. 5307/27 oba v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
5307/84 ost.pl.  o výměře 9 m2  a části pozemku p.č. 5307/27 zast.pl. o výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní M.M.  (jako nájemcem).  
 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájem 
bude činit 3.600,- Kč. Účelem nájmu je umístění předzahrádky s občerstvením. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

645/12/7/2011 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností Přerovská kapitálová 
společnost, a.s. na nájem nebytových prostor v budově č.p. 555 
příslušné k části obce Přerov I-M ěsto v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
12.4.2010 uzavřené mezi společností Přerovská kapitálová společnost, a.s., se sídlem Přerov, nám. 
TGM 555/16, IČ: 25352571 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem jako nájemcem       
na nájem nebytových prostor situovaných v 3. NP budovy č.p. 555 stavby pro administrativu, 
příslušné k části obce Přerov I-Město postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (místností č. 202 až 
206).  
Dodatkem č. 1 budou upraveny následující skutečnosti: 
- bude rozšířen předmět nájmu o místnosti č. 214 až 218 o celkové výměře 80 m2 
- bude změněn účel nájmu na využití předmětu nájmu jako kanceláří pro oddělení kontroly 
Odboru vnitřní správy a pro oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb 
a obecního živnostenského úřadu 
- bude navýšeno nájemné z částky 191.736,- Kč/rok na částku 364.296,- Kč/rok, 
to vše za podmínky zajištění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

646/12/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a SMP Net s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení plynárenského zařízení , spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 5371/2  v k.ú. Přerov, ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená   
o příslušnou sazbu DPH. Budoucí  oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené                       
s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy          
o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 29.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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647/12/7/2011 Schválení závazku statutárního města Přerova  uzavřít smlouvu            
o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1003/2 a 1003/3 v k.ú. 
Újezdec u Přerova, který bude součástí smlouvy o bezúplatném 
převodu těchto pozemků mezi Pozemkovým fondem České republiky   
a statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní ujednání, které bude součástí smlouvy                
o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu 
České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 357/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře       
44 m2, p.č. 1003/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 763 m2 a p.č. 1003/3 (ostatní 
plocha – silnice) o výměře 376 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, která bude uzavřena mezi 
Pozemkovým fondem České republiky jako převádějícím a statutárním městem Přerov, jako 
přejímajícím. Obsahem smluvního ujednání bude závazek statutárního města Přerova uzavřít         
s Ing. P.V., smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit na pozemcích p.č. 
1003/2 a p.č. 1003/3 v k.ú. Újezdec u Přerova inženýrské sítě (přípojku plynu, vodovodu, 
kanalizace a elektřiny), a to za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterou dne 16.5.2011 uzavřeli Pozemkový 
fond České republiky jako budoucí povinný z věcného břemene a Ing. P.V.  jako budoucí 
oprávněný z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

648/12/7/2011 Dohoda o úhradě poměrné části nákladů na realizaci investiční akce 
„Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvr ť III/6,7 v 
Přerově“ v rámci IPRM P řerov-Jih mezi statutárním městem Přerov a 
J.G.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody ve smyslu ust. § 51 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o úhradě poměrné části nákladů na realizaci 
investiční akce „Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvrť III/6,7 v Přerově“ v rámci IPRM 
Přerov-Jih mezi statutárním městem Přerov a J.G., jejímž předmětem bude závazek J.G.  uhradit 
statutárnímu městu Přerov po realizaci investiční akce poměrnou část nákladů připadajících na 
bytovou jednotku č. 2522/6 v bytovém domě č.p. 2521, 2522, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5745/19 a p.č. 5745/20 v k.ú. Přerov, ke které náleží podíl id. 652/7079 
na společných částech bytového domu, a to ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne, co bude statutárním 
městem Přerov vyzvána k její úhradě a co jí bude výše úhrady statutárním městem Přerov doložena. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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649/12/7/2011 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Kulturní a 
informační služby města Přerova – předání movitého majetku k 
hospodaření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 
se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ  45180512, kterým se upravuje rozsah majetku 
předaného k hospodaření. K hospodaření se této organizaci předává movitý majetek v celkové hodnotě 
617.061,32 Kč  dle přílohy č. 1. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

650/12/7/2011 Vyřazení  z evidence majetku Statutárního města Přerova - nalezená 
motorová vozidla. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
1.  schvaluje vyřazení níže uvedených nalezených motorových vozidel z evidence majetku 

Statutárního města Přerova. 
 Škoda Favorit  2M7 8579  ev. č. nálezu 131 
 Škoda 130 GL  1T8 8893  ev. č. nálezu 132 
 Peugeot 806  PRM 49-03  ev. č. nálezu 133 
 Škoda Forman LX BMX 16-66  ev. č. nálezu 134 
 Škoda Favorit  bez RZ   ev. č. nálezu 135 
 
2.  ukládá vedoucímu odboru majetku města zajistit ekologickou likvidaci vyřazených 

motorových vozidel dle  bodu 1           
 
 Odpovídá: vedoucí odboru majetku města 
 Termín: do 15. 7. 2011 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

651/12/7/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2539, 
č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt II/17, 18, 19), ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly jednotek           
v objektu k bydlení, kdy nebytová jednotka č. 2539/101 (bývalá trafostanice), která je ve vlastnictví 
Statutárního města Přerova,  bude zrušena a tyto prostory budou převedeny do společných částí 
uvedeného objektu k bydlení jako sklepní prostory. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

652/12/7/2011 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

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

ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 
6577/123, pozemků p.č. 6577/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 
6577/119 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 19 m2, p.č. 6577/123 (zastavěná plocha         
a nádvoří) o výměře 728 m2, p.č. 6577/177 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 
6577/183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 (ostatní plocha – manipulační plocha)       
o výměře 1263 m2, p.č. 6577/270 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 123 m2, vše 
v k.ú. Přerov, budovy č.p. 9 postavené na pozemku p.č. St.19 včetně příslušenství (stodola       
a chlévy) a pozemku p.č. St.19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1080 m2, vše v k.ú. 
Svrčov, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,           
IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na základě znaleckého 
posudku č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotoveného znalcem Ing. Vratislavem 
Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 9.551.000,-Kč, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad movitých věcí          

ve vlastnictví statutárního města Přerova - speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu 
MAN TGS 26.320 6X2-2 LL s nástavbou Haller X-2c M 21 s děleným vyklápěčem SKI-PI, 
teleskopického nakladače MERLO 32.6 PLUS s příslušenstvím, nákladního automobilu 
skříňového Fiat Fiorino 1.3 JTD 75 – RZ 3M0 7073 a samojízdné sekačky ISEKI SXG 22 HL 
– sériové číslo DF 003127, do základního kapitálu společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na základě 
znaleckých posudků č. 1023/29/10 ze dne 25.11.2010 a č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 
vyhotovených  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad 
částkou 3.788.000,-Kč, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převzetí závazku statutárního města 

Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov,       
o částku 13.339.000,-Kč nepeněžitým vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto 
usnesení a movitých věcí uvedených v bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckých 
posudků č. 1023/29/10 ze dne 25.11.2010 a č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotovených  
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znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad společníka 
částkou 9.551.000,-Kč a movité věci částkou 3.788.800,-Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem prohlášení statutárního města 

Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

659/12/8/2011 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se změnou organizační 
struktury Magistrátu m ěsta Přerova 

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 vydat Vnitřní předpis č. ……/11, kterým         

se mění vnitřní předpisy vydané Zastupitelstvem města Přerova v souvislosti se změnou 
organizační struktury Magistrátu města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 
2. vydává Vnitřní předpis č. .…./11, kterým se mění vnitřní předpisy vydané Radou města 

Přerova v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova ve znění dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Hrubá, Ing. Čajka a pan Dohnal ve 12.15 hodin. 

 
 
 

 

 

PŘESTÁVKA   12.15 – 12.25  hodin 

 

 

8. RŮZNÉ 

653/12/8/2011 Informace hejtmana Olomouckého kraje o situaci v Českých drahách - 
snižování dotací na veřejnou přepravu osob 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci  hejtmana Olomouckého kraje o situaci  
v Českých drahách – snižování dotací na veřejnou přepravu osob. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 

 

654/12/8/2011 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace      

na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými 
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

•••• Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27,                   
IČ: 45180091, na aktivitu „Obnova pozemku školní ekologické zahrady při ZŠ Přerov, Trávník 
27“, ve výši 20 000,- Kč, 

•••• Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29,          
IČ: 00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 22 500,- Kč, 

•••• Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
občanské sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu 
„Prezentace a propagace ekovýchovných aktivit a organizací v médiích“, ve výši 27 990,- Kč, 

•••• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu „Soutěže, programy a kurzy EVVO“, ve výši 32 400,- Kč, 

•••• Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, 
na aktivitu „ Ekovýuka 2“, ve výši 12 000,- Kč, 

•••• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969,            
na aktivitu „Rok lesa“ ve výši 15 000,- Kč, 

•••• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Envi.centrum - poradenské místo pro životní prostředí“, ve výši 19 805,- Kč; 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu aktivit      

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši: 

•••• Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,      
se sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy       
s tématikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, 
na aktivitu „Přírodní učebna EVVO jako součást školní ekologické zahrady ZŠ Přerov, Trávník 
27“, ve výši 30 000,- Kč, 

•••• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Mezinárodní rok lesů v Žebračce“, ve výši 24 310,- Kč, 

•••• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969,               
na aktivitu „Zahradní slavnost“, ve výši 33 000,- Kč. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
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655/12/8/2011 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro svou činnost dle vlastního 

výběru, jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2010/2011, těmto základním a mateřským školám           
v uvedené výši: 

 
 ZŠ J.A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083 2 500,- Kč  
 ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354    2 000,- Kč 
 ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281  1 500,- Kč 
 MŠ Přerov-Újezdec, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice,  5 000,- Kč 
 Mírová 19, IČ: 70887608     
 MŠ Přerov-Vinary, Za humny 1, IČ: 47858214    4 500,- Kč 
 MŠ Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608    4 000,- Kč 
 MŠ Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510    3 500,- Kč 

MŠ Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161     3 000,- Kč; 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření (v tis. Kč) 

rozpočet po 
úpravě 

3792  4 Ekologická výchova a osvěta    

 5169  Nákup ostatních služeb  - 11,0  
 5194  Věcné dary  - 15,0  
 5331  Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím 
 + 26,0  

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván pan Sláma ve 12.30 hodin. 

656/12/8/2011 Návrh na název ulic v Přerově, Přerov IV-Kozlovice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování ulic 
v Přerově, část Přerov IV – Kozlovice, v katastrálním území Kozlovice u Přerova takto: 
ulice p. č. 213 názvem Lány,  
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ulice p. č. 723/8 názvem Květná. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel pan Sláma ve 12.34 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Novotná, Ing. Štukavec a Mgr. Ing. Dvořák ve 12.34 
hodin. 

657/12/8/2011 Odpověď na petici obyvatel domů Jižní čtvr ť I žádajících změnu 
dopravního značení. 

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 domů na ul. Jižní čtvrť I, výsledky 
projednávání Kanceláří primátora a návrh odpovědi. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Štukavec a pan Daněk ve 12.37 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Ing. Dvořák ve 12.38 hodin. 

658/12/8/2011 Uzavření Realizační dohody mezi Statutárním městem Přerov a 
Krajským vojenským velitelstvím Olomouc  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Realizační dohody mezi Statutárním městem Přerov, zastoupeným 

primátorem Ing. Jiřím Lajtochem, Bratrská 34, 750 11  Přerov, IČ 00301825 a Krajským  
vojenským  velitelstvím Olomouc, zastoupeným ředitelem plk. Ing. Josefem Kulou, Tř. 1. 
máje 1, 779 00  Olomouc, IČ 60162694, 

 
2. pověřuje podpisem Realizační dohody primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 

Odpovídá: Mgr. Ing. J. DVOŘÁK 

Termín: 15.6.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
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Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Ing. Dvořák ve 12.42 hodin. 
 
 
 

 

660/12/8/2011 Zahraniční pracovní cesty 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. 

Jarmila Havlíčková, Ing. Daniela Novotná, Ing. Hana Mikulová, s řidičem, která se uskuteční 
ve dnech 25.-26.června.2011 při příležitosti městské slavnosti v Ozimku (Polsko), 

 
2. schvaluje změnu ve složení  delegace statutárního města Přerova  na zahraniční pracovní 

cestě, která se  uskuteční ve dnech 25.-26.června.2011 při příležitosti městské slavnosti            
v Kedzierzyn-Kozle (Polsko) následovně: místo Ing. Jiřího  Lajtocha a  Mgr. Josefa Kulíška se 
zúčastní Mgr. Dušan Hluzín a Ing. Jaroslav Čermák. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 

 

661/12/8/2011 Změny jednacích řádů rady a zastupitelstva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 1.7.2011 následující změnu Jednacího řádu Rady města Přerova: 
 
a) v čl. 3 odst. 2 se slova „Kancelář primátora, oddělení Rady a Zastupitelstva města (dále jen oddělení 
Rady a Zastupitelstva)“ nahrazují slovy „Kancelář primátora (dále jen Kancelář primátora)“ 
 
b) v čl. 3 odst. 4 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva“ nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora“ 
 
c) v čl. 3 odst. 4 písm. c) se slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva“ nahrazují slovy „Kancelář 
primátora“ 
 
d)  v čl. 3 odst. 4 písm. e) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města“ nahrazují slovy „Kancelář 
primátora“ 
 
e) v čl. 3 odst. 4 písm. h) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města“ nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora“ 
 
f) v čl. 3 odst. 4 písm. i.2) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva“ nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora“ 
 



 47 

g) v čl. 9 odst. 3 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města“ nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora“ 
 
h) v čl. 9 odst. 5 se v druhé větě slova „oddělení Rady a Zastupitelstva“ nahrazují slovy „Kancelář 
primátora“ a slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města“ nahrazují slovy „Kancelář primátora“. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit s účinností od 1.7.2011 následující 

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova: 
 
a) v čl. 3 odst. 2 se slova „Kancelář primátora, oddělení Rady a Zastupitelstva města (dále jen oddělení 
Rady a Zastupitelstva)“ nahrazují slovy „Kancelář primátora (dále jen Kancelář primátora)“ 
 
b) v čl. 3 odst. 4 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
c) v čl. 3 odst. 4 písm. c) se slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
d) v čl. 3 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář primátora" 
 
e) v čl. 3 odst. 8 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
f) stávající text čl. 4 odst. 3 se slova „oddělením Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláří primátora" 
 
g) stávající text čl. 8 odst. 4 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
h) stávající text čl. 12 odst. 3 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláři primátora" a slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva města" se nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
i) stávající text čl. 12 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kancelář primátora" 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
 
 
 

 

662/12/8/2011 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 společností 
KOMPAKT spol.s r.o  na Informačním plakátu města Přerova 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy. 
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663/12/8/2011 Cena města Přerova 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností – Cena města Přerova 2011, 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 2011. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 2. pololetí 2011 
 
 
Členové Rady doporučili v diskusi na ocenění osobnosti – Cena města Přerova 2011: Vladimíra 
Taberyho, Mgr. Jiřího Vojzolu, Pavla Vrbu, Ing. Milana Svobodu. 
 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná ve 13.08 hodin. 
 
 
 

 

664/12/8/2011 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov, a to rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10. 
 
 
Ing. Dostal: 
- dal protinávrh - odměna všem ředitelům ve výši 10.000 Kč 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala:   Při hlasování byl 1 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. 
Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo 6 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. 
 
Ing. Lajtoch: 

� na příští schůzi Rady města Přerova předložit metodiku pro poskytování odměn ředitelům 
příspěvkových organizací. 

 
 
 

 

665/12/8/2011 Poskytnutí příspěvku  na realizaci dopravní konference 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Sdružením pro 
výstavbu dopravní infrastruktury na Moravě, nám. T.G.Masaryka 555/16, 750 02  Přerov,     
IČ: 22866442, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací dopravní konference  
"Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů", 

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

závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

138 954,1 * + 30,0 138 984,1 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2229   1  Ostatní záležitosti v silniční 
 dopravě 

0,0 + 30,0 30,0 

  5222    Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

 + 30,0  

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 618,6 + 30,0 31 648,6 
 
 
Při hlasování bylo 8 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván pan Raba ve 13.10 hodin a předložil toto usnesení: 

600/12/3/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Denisova 6 -12, Husova 7, 
Husova 9, Jižní čtvr ť II/5, Jižní čtvr ť III/6,7 a  Jižní čtvr ť IV/4,5 
Přerov – vyloučení uchazeče 

Rada města Přerova po projednání vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky            
na 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“ 
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 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 ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) uchazeče – Sdružení BS – SATES – bytové domy v IPRM v Přerově, sestávající se ze 
společnosti BS Vsetín, IČ 47973749 a společností SATES MORAVA s.r.o., IČ 60775530. 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 

 

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

 
Ing. Čermák: 

� Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality na svém jednání řešila havarijní stav 
mostu Na hrázi a členové komise se jednoznačně vyslovili pro opravu tohoto mostu. 

666/12/9/2011 Rekonstrukce 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi zabývat se 
námětem rekonstrukce případně výstavbou nového mostu v ulici Na hrázi 

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK 

Termín: 24.8.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

p. Zácha, DiS. 
� Audit vyfrézovaných komunikací 

667/12/9/2011 Kontrola provedených dopravních staveb 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru rozvoje provést kontrolu provedených dopravních 
staveb v roce 2009 - 2010 a v případě nalezení závad tyto okamžitě reklamovat u dodavatele. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 20.6.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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Ing. Dostal: 
� Kanalizační vpusti v Předmostí na ulici Hranické a Prostějovské jsou zarostlé trávou 

Ing. Lajtoch: 
Technické služby města Přerova se tím budou zabývat. 
 
 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková: 

� Informace občanům osadního výboru v Kozlovicích o podmínkách vybudování kanalizace 
Ing. Lajtoch: 
Odbor rozvoje připraví dopis, který upozorní občany na jejich povinnost udělat si kanalizační přípojku  
 
 
 
 
p. Hlavinka: 

� Cukrárna na Wilsonové ulici  
Ing. Lajtoch: 
Prověřit zda je dodržován vytyčený prostor z pohledu záboru veřejného prostranství 
 
 
 
Bc. Zatloukal: 

� Cirkus Alex  
Ing. Lajtoch: 
Prověřit zda odbor životního prostředí učinil všechny kroky k odstranění reklamních panelů                
na zelených plochách. 

 

 

10.  ZÁVĚR 
 
Pan primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 12. schůzi Rady města Přerova dne 10. června 2011 ve 14.15 
hodin. 
 
 

V Přerově dne 14. června 2011 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 
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