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 USNESENÍ  z 14. schůze Rady města Přerova konané dne 29. června 2011 

 

671/14/1/2011 Program 14. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 14. schůze Rady města Přerova konané dne 29. června 2011 
 
2. schvaluje pana Mgr. Radovana Rašťáka ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze Rady 

města Přerova 
 

 

672/14/3/2011 Vypracování dokumentací na rekonstrukci komunikací a zpevněných 
ploch Jižní čtvr ť I, II. etapa v rámci IPRM Přerov - Jih - schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veškerých prací a služeb nutných                       

k vypracování dokumentace pro realizaci stavebních úprav a rekonstrukcí bytových objektů    
v majetku města, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

poř. Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. PRINTES - ATELIER s. r. o., Přerov 253 91 089 
2. EPROJEKT s. r. o., Přerov 623 61 457 

3. HBH Projekt spol. s r.o. 449 61 944 
4.  ALFAPROJEKT  OLOMOUC, a.s. 258 49 280 
 
3. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.7.2011 

 

 

673/14/3/2011 Vypracování dokumentací na rekonstrukci bytových domů Husova 11, 
13, 15 a 17 a Kojetínská 22, 24, 26 a 28 v rámci IPRM Přerov - Jih - 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veškerých prací a služeb nutných                       

k vypracování dokumentace pro realizaci stavebních úprav a rekonstrukcí bytových objektů 
v majetku města, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
veřejnou zakázkou malého rozsahu. 
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2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
poř. Obchodní společnost, dodavatel IČ 

1. PRINTES - ATELIER s. r. o., Přerov 253 91 089 
2. Energoprojekta spol. s r. o., Přerov 435 41 747 
3. Samohýl Tomáš - projektová činnost 659 16 565 

4. CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. 255 87 293 
5. DEA ENERGETICKÁ AGENTURA s. r. o. 415 39 656 
 
3. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.7.2011 

 

 

674/14/3/2011 Přistoupení statutárního města Přerova k "Uherskohradišťské chartě" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přistoupení statutárního města Přerova                              
k "Uherskohradišťské Chartě" na podporu cyklistické dopravy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.8.2011 
 

 

675/14/3/2011 SMLOUVA o společném postupu zadavatelů – schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů 
uzavřenou mezi Správou silnic Olomouckého kraje, se sídlem  Lipenská 120, 772 11 Olomouc              
a Statutárním městem Přerovem na společný výkon zadavatelských činností podle § 2. odst. 8) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na opravu silnice III/0557 v podjezdu do Lověšic - SO 101 
Oprava silnice III/0557  - 1. Část  - úprava podjezdu – 50 % nákladů na realizaci. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.7.2011 
 

 

676/14/3/2011 Energetické opatření - zateplení objektů budov ZŠ Želátovská                  
v Přerově – pověření zadavatelskou činností 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost BM asistent, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ 

26796350 k provedení zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách pro výběr dodavatele na realizaci stavebních úprav v rámci energetické opatření - 
zateplení objektů budov ZŠ Želátovská v Přerově 

 
2. pověřuje OR uzavřením mandátní smlouvy mezi společností BM asistent, s.r.o., Jeremenkova 

1142/42, 779 00 Olomouc, IČO 26796350 a Statutárním městem Přerov na zajištěním 
zadávacích řízení s odměnou mandatáře do výše 60 000,- Kč (bez DPH). 
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Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.7.2011 

 

 

677/14/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. 
Horákové – parkoviště – revokace usnesení a schválení  uchazeče 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení pod č. 597/12/3/2011 ze dne 10. 6. 2011 ve věci rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky na regeneraci panelového sídliště Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. 
Dr. M. Horákové – parkoviště a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - 
DEMSTAV GROUP s.r.o., U Kostelíčka 1981, 753 01 Hranice IČ 27844935 na základě jeho 
oznámení o odstoupení od plnění zakázky. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 82, odst. 3) zákona o uzavření smlouvy na realizaci 

regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – 
parkoviště s uchazečem, který se umístil na druhém pořadí a to se společností STATES 
MORAVA spol. s r.o.,  Železničního vojska Železničního vojska, 757 00 Valašské Meziříčí, 
IČ 60775530 s nabídkovou cenou 6 096 884,64 Kč bez DPH (7 316 261,56 Kč vč. DPH) 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STATES MORAVA spol. s r.o.,  

Železničního vojska Železničního vojska, 757 00 Valašské Meziříčí, IČ 60775530                    
s nabídkovou cenou 6 096 884,64 Kč bez DPH (7 316 261,56 Kč vč. DPH) 

 
 

678/14/3/2011 Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov – schválení  nabídky -  zrušení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na provedení služeb na vybudování 

technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP) uchazeče NWT 
a.s., Náměstí míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511. Uchazeč neprokázal technické 
kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon), když prokazoval tyto kvalifikační předpoklady za pomocí subdodavatele   
v souladu s § 51 odst. 4 zákona, a nedoložil podmínky stanovené v § 51 odst. 4 zákona, když 
nedoložil prohlášení dle   § 53 odst. 1 písm. j) zákona u subdodavatelů. 

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

Technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP). Jediná nabídka 
byla předložena od společnosti TESCO SW a.s.,  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc,     
IČ 25892533 s nabídkovou cenou 14 971 399,20 Kč (vč. DPH). 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností TESCO 

SW a.s.,  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25892533 s nabídkovou cenou               
14 971 399,20 Kč (vč. DPH). 
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679/14/3/2011 Přeložka veřejného osvětlení v Přerově II – Předmostí – ul. Telíčkova, 
Kotkova, Tyršova, Janáčkova, Karasova, Sportovní – schválení 
smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o., Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 27841090 na zajištění realizace veřejné 
zakázky - Přeložka veřejného osvětlení v Přerově II – Předmostí – ul. Telíčkova, Kotkova, Tyršova, 
Janáčkova, Karasova, Sportovní,   za cenu  ve výši  1 188 178,80 Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.7.2011 
 

 

680/14/3/2011 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova" - doplnění člena řídícího výboru 

Rada města Přerova po projednání jmenuje pana Ing. Vladimíra Pospíšilíka jako dalšího člena 
řídícího výboru projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova". 
 

 

681/14/4/2011 Smlouva o ČSOB spořícím účtu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o ČSOB spořícím účtu pro 
podnikatele mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem 
Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

 

682/14/4/2011 Rozpočtové opatření č. 9 

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. 
 

 

683/14/4/2011 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409   24  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 910,7 - 195,6 9 715,1 
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  5901    Nespecifikované rezervy  - 195,6  

    7  Komunální služby 64 653,0 + 130,6 64 783,6 
5279 5169    Nákup ostatních služeb  + 130,6  

5279   19  Záležitosti krizového řízení j. n. 300,0 + 65,0 365,0 

  5175    Pohoštění  + 65,0  
 
 

 

684/14/4/2011 Rozpočtové opatření č. 9 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovním účtu 

142 087,1 * + 200,0 142 287,1 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639   7  Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. 

13 484,4 + 200,0 13 684,4 

  6121    Budovy, haly a stavby  + 200,0  
 

 

685/14/4/2011 Zavedení řádného členění příslušenství k evidenci pohledávek města a 
příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova, panu Antonínu Čechákovi zavést závaznou evidenci jednotlivých pohledávek na nájemném    
a souvisejících poskytovaných službách, včetně příslušenství (poplatků z prodlení), v souladu               
s platnými právními předpisy. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.9.2011 
 

 

686/14/4/2011 Smlouvy - přerovské Svatovavřinecké hody 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 6.000,-- Kč včetně platné sazby DPH, 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Vodovody        
a kanalizace Přerov, a.s, se sídlem Přerov, 750 02 Přerov I – Město, Šířava 483/21, IČ: 476 74 
521 (jako objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci 
přerovských Svatovavřineckých hodů 2011, 
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2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 48.000,-- Kč včetně platné sazby 
DPH, mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Teplo 
Přerov a.s.  se sídlem  Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02,                
IČ: 25391453  (jako objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci 
přerovských Svatovavřineckých hodů 2011, 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 3.600,-- Kč včetně platné sazby DPH, 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PROFISTAV 
PŘEROV a.s., se sídlem Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ: 253 95 
653 (jako objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci 
přerovských Svatovavřineckých hodů 2011, 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 24.000,-- Kč včetně platné sazby 

DPH, mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem 
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno,Tovární 3, 630 00  Brno, okres Brno město (jako 
objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci přerovských 
Svatovavřineckých hodů 2011, 

 
5. schvaluje přijetí nepeněžitého daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerovem jako obdarovaným a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., Na hrázi 
3165/17, 750 02 Přerov I – Město, IČ 27841090 jako dárcem, jejímž účelem je montáž             
a demontáž pódia, včetně zastřešení, pro zabezpečení přerovských Svatovavřineckých hodů 
2011, hodnota nepeněžitého plnění je 35.530,-- Kč, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3319 2111 11  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (ples primátora, oslavy aj.) 

115,0 + 81,6 196,6 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3319  1  Ostatní záležitosti kultury 2 395,9 + 68,0 2 463,9 

 5169   Nákup ostatních služeb  + 26,0  

 5175    Pohoštění  + 42,0  

6399  11  Ostatní finanční operace (daň 
 z příjmů práv. osob za obce, DPH) 

22 000,0 + 13,6 22 013,6 

 5362   Platby daní a poplatků státnímu 
 rozpočtu 

 + 13,6  

 
 

687/14/5/2011 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních škol, mateřských škol a školských 

zařízení zřízených statutárním městem Přerov v  rozsahu uvedeném v  důvodové zprávě. 
Odměny budou vyplaceny v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
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uvedeným organizacím na rok 2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

 
2. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 panu 

Mgr. Jarmilu Vysloužilovi v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny  
 v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 
2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2011 a z fondu odměn příspěvkové organizace, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

3. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Přerov – Vinary, Za humny 1 
paní Dagmar Kočí v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny              
v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 
2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2011, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

4. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 paní Bc. Haně Ondrášové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny 
budou vyplaceny v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené 
organizaci na rok 2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje,                
z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 

 

 

688/14/5/2011 Úprava platu ředitele školy    

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 09. 2011 platový postup do vyššího 
platového stupně panu Mgr. Martinu Černému, řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5             
v rozsahu dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

 

689/14/5/2011 Hodnocení práce ředitelek školy a školského zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelek školy a školského 
zařízení zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
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690/14/5/2011 Základní škola J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14 - 
pověření ředitele základní školy ke komplexnímu zajištění realizace 
jmenovité akce 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14, zastoupenou ředitelem Mgr. Vladimírem Peškou, komplexním zajištěním realizace 
veřejné zakázky - dodávka a instalace materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů           
v projektu EU peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3048 v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 
Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 
vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu         
a tvorby registru akcí. 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Peška 

Termín: 30.9.2011 
 

 

691/14/5/2011 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - pověření ředitelky základní 
školy ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Za mlýnem 1, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Boženou Přidalovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky - dodávka       
a instalace materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám reg. 
č. CZ.1.07/1.4.00/21.2705 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání               
na základních školách, v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 vydaným Radou města Přerova - 
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí. 

Odpovídá: Mgr. Božena Přidalová 

Termín: 30.9.2011 
 

 

692/14/5/2011 Mateřská škola Sokolská 26 – výzva rodičům 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci uložit Odboru sociálních věcí a školství 
Magistrátu města Přerova: 
 
1. zveřejnit na webových stránkách statutárního města Přerova výzvu pro zájemce o otevření 

další třídy mateřské školy v objektu Přerov, Sokolská 26.  
       Znění výzvy je přílohou důvodové zprávy. 
 
2. vyhodnotit zájem o otevření další třídy mateřské školy v objektu Přerov, Sokolská 26.  
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693/14/6/2011 Uzavírání smluv o výkonu veřejné služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Rady města Přerova z její 65. schůze konané dne 24.6.2009 č. 2586/65/5/2009 

bod 3 
 
2. pověřuje Bc. Janu Žouželkovou, vedoucí Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Odboru 

sociálních věcí a školství, s účinností od 1.7.2011 uzavíráním smluv o výkonu veřejné služby 
dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.7.2011 

 

 

694/14/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v domě zvláštního určení - domě                   

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

s pečovatelskou službou č.p. 748  v Přerově, Trávník  č.o. 1, s paní M.V. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.8.2011 

 

 

695/14/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a k bytu v DPS  
- Předmostí, Tyršova 68 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Jižní čtvrť I/30 s panem R.M.       

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

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/5  s manželi R.         

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

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerově, Purkyňova 6 s panem J.D.          

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

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově – Předmostí, Pod Skalkou 5 s paní 

T.B.  na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kozlovská 29 s paní Bc. K.S.        
za podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému bytu. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 v domě zvláštního určení  - domě                  

s pečovatelskou službou v Přerově, Tyršova 68 s panem Bc. L.H. Nájemní smlouva bude 
uzavřena za obvyklých podmínek. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.8.2011 

 

 

696/14/6/2011 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25 s manželi J.                      
a  J.A.  Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

 

697/14/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1311 v k.ú. Tučín 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 
1311 ost.pl. o výměře 1130 m2 v k.ú. Tučín. 
 

 

698/14/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – dvojgaráže bez č.p. /č.ev. na části 
pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor - dvojgaráže bez č.p./č.ev. na části pozemku p.č. 907/10 zast.pl. o výměře 51 m2 v k.ú.Přerov. 
 

 

699/14/7/2011 Záměr statutárního města - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec    
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova             
o výměře 132.738 m2. 
 

 

700/14/7/2011 Záměr statutárního  města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví  statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 4600/1, p.č. 
4600/2, p.č. 4600/3, vše  v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p.č.4600/1 ostatní plocha  o výměře 187 m2,  p.č. 4600/2 ostatní plocha o výměře 95 m2, p.č. 
4600/3 ostatní plocha o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov. 
 

 

701/14/7/2011 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1      
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí  -  části  pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha o  výměře cca 15 m2 v k.ú. Přerov             
z majetku statutárního města Přerova. 
 

 

702/14/7/2011 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5455/6       
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha o výměře cca 1450 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

703/14/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z  majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 232/2  v k.ú. 
Vinary u  Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod    
pozemku p.č. 232/2 trvalý travní porost  o výměře  225 m2   v  k.ú.  Vinary Přerova.. 
 

 

704/14/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu  
občanské vybavenosti č.p. 93,  příslušnému k části obce Přerov II - 
Předmostí,  na pozemku p.č.st.104  a  v objektu  občanské vybavenosti 
č.p. 204,  příslušném  k části obce Přerov II - Předmostí,  na pozemku 
p.č.st. 195 v  k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p.93, příslušném k části obce Přerov II-
Předmostí,  na pozemku p.č. st.104 a v objektu občanské vybavenosti č.p.204, příslušném k části obce 
Přerov II-Předmostí,  na pozemku p.č. st.195 v k.ú. Předmostí o celkové  výměře 180,70 m2 („bývalá“ 
Základní škola v Předmostí). 
 

 

705/14/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z vlastnictví statutárního města Přerova - oplocení "Cyklostezky - 
Žebračka" a úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova - materiál na plot 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitosti - oplocení 

vybudovaného na pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov v souladu s územním souhlasem              
č. 22/2011, č.j.: MMPr/022681/2011/ML ze dne 10. února 2011 „oplocení části pozemku p.č. 
6752/1 a 6752/32 v Přerově u areálu EMOS spol. s r.o. na Lipnické ulici v Přerově“                  
z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2. schvaluje úplatný převod movitých věcí: 
 

věc kusů/bm 

plotové stojky 33 
závětrné vzpěry plotu 12 
poplastované pletivo 100 

napínací drát 300 
ostnatý drát 200 
betonové zahradní obrubníky 83 

objímky spojovací 24 
 

umístěných v areálu společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Šířava 
295/17, PSČ 750 02, IČ: 19014104 na ulici Lipnická v Přerově z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ: 19014104 za kupní cenu ve výši 34.829,- Kč vč. DPH. 
 

 

706/14/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město a pozemků 
na ul. Tovačovská v Přerově  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemků p. č. 988 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 989 ostatní plocha a p. č. 990 ostatní 
plocha označených dle geometrického plánu č. 5334-23/2011 jako pozemky p. č. 988 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1.003 m2, p. č. 989 ostatní plocha o výměře 1.514 m2 a p. č. 990/4 ostatní plocha   
o výměře 911 m2, vše v k. ú. Přerov a budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město, 
způsob využití bydlení, na pozemku p. č. 988 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.015 m2 v k. ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví společností TRINOM 
s.r.o., IČ: 19014015, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Tovačovská 3000/11a, PSČ 750 02 (id. 1/2)    
a PeMaP s.r.o., IČ: 46577483, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi č. 60, č.p. 2249 (id. 1/2) za kupní 
cenu ve výši 2.300.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 118/11 ze dne 2.6.2011 znalce Jiřího Pazdery 
(cena v místě a čase obvyklá). 
 

 

707/14/7/2011 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
817/1 v k.ú. Újezdec u Př. - ukončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 
uzavřené dne 30.7.2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.12.2010 mezi manželi A. a Ing. D.F. 
(jako pronajímateli) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Předmětem nájmu je část pozemku 
p.č. 817/1 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Újezdec u Př., účel je umístění betonového základu s 
konstrukcí "Vítací tabule". Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
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Nájem bude ukončen dohodou k 31.7.2011. V případě, že nedojde k uzavření dohody o skončení 
nájmu do 20.7.2011, bude pronajímateli podána výpověď z nájmu. 
 

 

708/14/7/2011 Zřízení věcného břemene na pozemcích  p.č. 2365/1, p.č. 2636 a p.č. 
4811/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako  povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce 
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035 jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
 Předmětem smlouvy bude právo oprávněného  z věcného břemene umístit  zařízení 
podzemního elektrického kabelového vedení VN na pozemcích p.č. 2635/1, p.č. 2636 a p.č. 4811/3       
v k.ú. Přerov  a přihradový stožár L 13,5/40  na pozemku p.č. 2636 v k.ú. Přerov, včetně ochranného 
pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému  z věcného 
břemene a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tyto nemovitosti za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního elektrického kabelového 
vedení v rozsahu dle geometrického plánu č.5356-21/2011. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku č.1698/2011 ve výši 11 750,- Kč za zřízení věcného břemene, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

 

709/14/7/2011 Uznání vlastnického práva České republiky k id. ½ pozemků p.č. 192/2 
a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje jednostranné prohlášení statutárního města Přerova        
ve smyslu ust. § 45 odst. 3 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 
statutární město Přerov uzná vlastnické právo České republiky k id. ½ pozemků p.č. 192/2 (zahrada)    
o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice               
u Přerova. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.7.2011 
 

 

710/14/7/2011 Oprava místních komunikací v Čekyni, ul. Na  Červenici a část ul. 
Zámecká – pověření k zajištění realizace 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města, jeho správy a provozu, 
zajištěním realizace veřejné zakázky - Oprava místních komunikací v místní části Přerov VII - 
Čekyně, ul. Na Červenici a části ul. Zámecká, u společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,    
se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 27841090, a to za cenu opravy komunikace maximálně 
ve výši  1.450.000,- Kč včetně DPH  na ul. Na Červenici a za cenu opravy části komunikace 
maximálně ve výši 300.000,- Kč vč. DPH  na ul. Zámecká. 

Odpovídá: Ing. V. ČAJKA 
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Termín: 30.9.2011 
 

 

711/14/8/2011 Vnitřní předpis  č.  xx/11 o používání informačních technologií 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. .../11 o používání informačních 
technologií. 
 

 

712/14/8/2011 Pořízení licencí v programu Microsoft Select Plus pro statutární město 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „MS Select Plus" v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. schvaluje zadávací dokumentaci pro pořízení licencí v programu Microsoft Select Plus pro 

statutární město Přerov  dle přílohy č. 1. 
 
3. schvaluje vyzvat tyto dodavatele: 
 
 AutoCont CZ a.s. 
 IČO: 476 76 795   
 Nemocniční 987/12 
 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 
 
 Dell Computer s.r.o. 
 IČO: 452 72 808 
 V Parku 2294/4 
 148 00  Praha 4 - Chodov 
 
 DIGI TRADE, s.r.o. 
 IČO : 604 91 540 
 Olšanská 2643/1a, 5. Patro 
 130 80  Praha 3 
 
 Fujitsu Technology Solutions s.r.o.  
 IČO : 261 15 310 
 V Parku 2336/22  
 148 00  Praha 4 
 Hewlett-Packard s.r.o. 
 IČO : 170 48 851 
 Vyskočilova 1/1410 
 140 21  Praha 4 
 
 Servodata a.s. 
 IČO : 251 12 775 
 Dolnoměcholupská 1418/12 
 102 00  Praha 10 
 
 T-Systems Czech Republic a.s. 
 IČO : 610 59 382 
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 Na Pankráci 1685/19 
140 21 Praha 4 

 
4. pověřuje Kancelář tajemníka, oddělení ICT,  realizací této veřejné zakázky. 
 
5. ustanovuje hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek: 
 

Člen komise Náhradník 

Mgr. Josef Kulíšek Michal Zácha, DiS. 
Bc. Václav Zatloukal Čestmír Hlavinka 
Ludmila Tomaníková Mgr. Dušan Hluzín 

Ing. Jaroslav Čermák Kamil Václavík 
Ing. Jitka Kučerová Ing. Ján Gocník 

 
 

 

713/14/8/2011 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ "Zpracování 
Informa ční strategie statutárního města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování Informační 
strategie statutárního města Přerova“. 
 

 

714/14/8/2011 Odstranění konzol s elektrickým vedením na domech v ul. Janáčkova    
v Přerově - Předmostí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domů na ul. Janáčkova v Přerově - 
Předmostí, výsledky projednávání Kanceláří primátora a návrh odpovědi. 
 

 

715/14/8/2011 Vjezd vozidel nad 3,5t do Wilsonovy ulice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí žádost o projednání vjezdu vozidel nad 3,5t do Wilsonovy ulice a stanovisko 

Odboru dopravy MMPr k této záležitosti. 
 
2. ukládá Kanceláři primátora zaslat žadateli písemnou odpověď. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 27.7.2011 

 

 

716/14/8/2011 Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 
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Termín: 20.7.2011 
 

 

717/14/8/2011 Změny v personálním obsazení pracovních skupin, změna ve složení 
Inventarizační komise 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává z funkce člena a předsedy pracovní skupiny pro dlouhodobý plán rekonstrukce 

dětských hřišť v Přerově Ing. Jarmilu Havlíčkovou, jmenuje předsedou této pracovní skupiny 
Michala Záchu, DiS, 

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

hřbitova v Přerově Ing. Jarmilu Havlíčkovou a jmenuje předsedou této pracovní skupiny 
Michala Záchu, DiS, 

 
3. odvolává z funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci náměstí TGM              

v Přerově Ing. Jarmilu Havlíčkovou a jmenuje členem této pracovní skupiny Michala Záchu, 
DiS, 

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

Mgr. Dušana Hluzína a jmenuje předsedou této pracovní skupiny Mgr. Josefa Kulíška, 
 
5. odvolává z funkce člena a předsedy stálé pracovní skupiny pro řešení problematiky bydlení      

v domech s pečovatelskou službou při Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Ing. Jarmilu 
Havlíčkovou a jmenuje jejím předsedou Mgr.Dušana Hluzína, 

 
6. odvolává z funkce člena Inventarizační komise Ing. Vladimíra Čajku a jmenuje jejím členem 

Mgr. Zdeňka Vojtáška, 
 

to vše s účinností od 1.7.2011. 
 

 

718/14/8/2011 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Mgr. Dušan Hluzín, Michal Zácha, DiS., Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Rudolf Janda   
s řidičem, která se uskuteční ve dnech 20.-23. července 2011 při příležitosti tradičního "Přechodu přes 
řeku Maas" v holandském Cuijku. 
 

 

V Přerově dne 29. června 2011 
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     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                Mgr. Radovan Rašťák 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


