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USNESENÍ z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2011 

 

719/15/1/2011 Program 15. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 15. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze Rady města 

Přerova. 
 

720/15/2/2011 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.04.2011 do 30.06.2011. 

 

721/15/2/2011 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 4. 2011 – 30. 6. 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 4. 2011 – 30. 6. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

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

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 4. 2011 – 30. 6. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

 

722/15/2/2011 Změny v personálním obsazení pracovních skupin, změna ve složení 
Komise rozvojové a investiční  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  odvolává Ing. Vladimíra Čajku a Mgr. Olega Dejnegu z funkce člena pracovní skupiny pro 

regeneraci budovy Městského domu, Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na Nám. T. G. 
Masaryka 8, jmenuje jejím členem Michala Záchu, DiS a Mgr. Zdeňka Vojtáška, 

 
2.  odvolává Michala Záchu, DiS, z funkce člena a předsedy pracovní skupiny pro dlouhodobý 

plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově, z funkce člena odvolává Zdeňka Holase a 
jmenuje předsedou této pracovní skupiny Ing. Michala Špalka, 

 
3. odvolává Ing. Vladimíra Čajku z funkce člena pracovní skupiny pro návrh plánu oprav 

místních komunikací, 
 
4. odvolává Mgr. Olega Dejnegu z funkce člena a organizačního pracovníka pracovní skupiny 

pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově a jmenuje jejím členem 
Mgr. Miroslavu Švástovou a organizačním pracovníkem Ing. arch. Kláru Koryčanovou, 
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5. odvolává Mgr. Miroslavu Švástovou z funkce organizačního pracovníka pracovní skupiny pro 
realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově  a jmenuje jejím organizačním 
pracovníkem Ing. arch. Kláru Koryčanovou, 

 
6. jmenuje Ing. arch. Kláru Koryčanovou členem pracovní skupiny pro koordinaci projektu 

Předmostím až do pravěku, 
 
7.  odvolává Ing. Zdeňka Píštěka z funkce člena s hlasem poradním z pracovní skupiny pro 

půjčky z fondu oprav, modernizací  a rozšiřování bytového fondu I a jmenuje členem              
s hlasem poradním Ing. Jiřího Justa, 

 
8. odvolává Michala Záchu, DiS, z funkce člena Komise rozvojové a investiční a jmenuje jejím 

členem Ing. Michala Špalka, 
 
to vše s účinností od 1.8.2011. 

 

723/15/3/2011 IPRM Přerov-Jih - schválení projektu pro dotaci z IOP a jmenování 
nového člena řídícího výboru 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje projekt "Rekonstrukce bytového domu Na Loučkách 15, Přerov" doporučený k 

podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí v 
problémových sídlištích, dle důvodové zprávy. 

 
2. odvolává z členství v řídícím výboru IPRM Přerov-Jih Ing. Jarmilu Havlíčkovou, 
 
3. jmenuje do funkce člena řídícího výboru IPRM Přerov-Jih pana Ing. Tomáše Dostala, dle 

důvodové zprávy. 
 

724/15/3/2011 IPRM Přerov-Jih - uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM 
Přerov-Jih 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-Jih mezi Statutárním 

městem Přerovem a partnerem Gábor Aver Drom s.r.o., Kyselovice, IČ 24710334, 
 
2. schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-Jih mezi Statutárním 

městem Přerovem a partnerem INTERWORK SERVICE, s.r.o., Přerov, IČ 27797431, dle 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.8.2011 

 

725/15/3/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 29 992,- Kč manželům Ing. 
V. a R.M.na vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 376/1 v k.ú. 
Penčičky pro novostavbu rodinného domu v ulici Dražka. 
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Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.9.2011 
 

726/15/3/2011 Záměr na vyhlášení ideové architektonicko-urbanistické soutěže         
na nalezení budoucí podoby rozvoje území kolem tzv."pr ůpichu" 

Rada města Přerova po projednání  
1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova nevyhlašovat  architektonickou veřejnou anonymní 

ideovou soutěž na nalezení budoucí podoby rozvoje kolem území tzv."průpichu", 
 
2. doporučuje oslovit 3 projekční týmy se zkušenostmi z oblasti územního plánování a stavby 

měst se zpracováním tohoto tématu. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2012 

 

727/15/3/2011 Vypracování dokumentací na rekonstrukci komunikací a zpevněných 
ploch Jižní čtvr ť I, II. etapa v rámci IPRM Přerov -Jih - schválení  
uchazeče 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

veškerých prací a služeb nutných k vypracování dokumentace pro realizaci stavebních úprav 
"Veřejná prostranství – PD rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, Jižní čtvrť I, II. 
etapa". Nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou byla předložena od společnosti 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. , IČ 427 67 377  se sídlem Masarykovo nám 5/5,  
702 00 Ostrava 1, s nabídkovou cenou 196 500,- Kč bez DPH (235 800,- Kč vč. DPH), 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. , 

IČ 427 67 377  se sídlem Masarykovo nám 5/5, 702 00 Ostrava 1, s nabídkovou cenou 
196 500,- Kč bez DPH (235 800,- Kč vč. DPH). 

 

728/15/3/2011 Rozšíření komunikace v ulici Palackého 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje pokračováním 
projektové přípravy na rozšíření komunikace v ulici Palackého dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.8.2011 
 

729/15/3/2011 Vypracování dokumentací na rekonstrukci bytových domů Husova 11, 
13, 15 a 17 a Kojetínská 22, 24, 26 a 28 v rámci IPRM Přerov - Jih - 
vyloučení uchazeče, schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje uchazeče INSVET s.r.o. se sídlem Slovenská 19, Košice, IČ: 439 99 298 z účasti 

v zadávacím řízení na akci "PD bytový fond DSmP - IPRM" pro nesplnění kvalifikace. 
Důvodem vyloučení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je neprokázání splnění 
ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 odstavec 1a) a 1c), neboť v nabídce nebyla 
doložena pojistná smlouva a údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období, 
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2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na provedení a 

obstarání veškerých prací a služeb nutných k vypracování prováděcích projektových 
dokumentací na akce z projektu IPRM Přerov - Jih "PD bytový fond DSmP - IPRM". 
Nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou byla předložena od společnosti DaF Projekt s.r.o. 
Ostrava, IČ 259 05 813 se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 
554 000,- Kč bez DPH (664 800,- Kč vč. DPH), 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DaF Projekt s.r.o. Ostrava, IČ 259 05 813 se 

sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 554 000,- Kč bez DPH 
(664 800,- Kč vč. DPH). 

 

730/15/3/2011 Smlouva o přeložce kabelu VN pro stavební úpravy autobusového 
zálivu v ulici Dvořákova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavla Galu uzavřením 

smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S24_12_8120024640 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV - 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín v celkové výši 754 923,00 Kč, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   5XX  Investiční akce (org. 500129 – 
 Stavební úpravy ul. Dvořákova - 4+1 
autobusový záliv) 

2 000,0 - 200,0 1 800,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 200,0   

    4XX  Projektové dokumentace 
 (koncepce a rozvoj) 

6 678,5 + 200,0 6 878,5 

6171 6121    Budovy, haly a stavby    - 484,0   

2212 6121    Budovy, haly a stavby    + 684,0   

 

731/15/4/2011 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní Alexandry Čadové v celkové výši 600 Kč. 

 

732/15/4/2011 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 
I. pololetí roku 2011. 
 Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 527 826 760,36 Kč, tj. na 52,0 % upraveného rozpočtu. 
 Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 455 091 291,42 Kč , tj. na 37,5 % upraveného rozpočtu. 
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733/15/4/2011 Rozpočtové opatření č. 10 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy 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. 
 

 

734/15/4/2011 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit,                
za podmínky schválení rozpočtové změny Radou Olomouckého kraje, následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4122 2XX  Neinvestiční přijaté transfery 
 od krajů 

803,0 * + 221,1 1 024,1 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   6XX  Základní školy 14 448,6 + 221,1 14 669,7 

  5331    Neinvestiční příspěvky zřízeným 
 příspěvkovým organizacím 

  + 221,1   

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6XX Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

14 448,6 * + 221,1 14 669,7 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

735/15/4/2011 Rozpočtové opatření č. 10 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 
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6171   3XX  Činnost místní správy 5 747,5 - 500,0 5 247,5 

  6119    Ostatní nákup dlouhodobého 
 nehmotného majetku  

  - 500,0   

6409   2XX  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 715,1 - 94,0 9 621,1 

  5901    Nespecifikované rezervy   - 94,0   
6171   3XX  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 
73 834,9 + 594,0 74 428,9 

  5166    Konzultační, poradenské 
 a právní služby 

  + 594,0   

 

736/15/4/2011 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova     
na rok 2012 včetně harmonogramu jeho zpracování  

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2012 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

 

737/15/4/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena 
města Přerova - ZÁMĚR 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč Střední škole zemědělské, IČ: 63701171, se sídlem Přerov, 
Osmek 47, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu Velká cena města Přerova, 
která se uskuteční v rámci závodů v parkurovém skákání třetí sobotu v měsíci září 2011. 
 

 

738/15/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 11 v domě č.p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská č.o. 36, s panem I.N., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 7 v domě č.p. 1946 v Přerově, 

Kojetínská č.o. 38, s panem K.Z., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 2462 v Přerově,  Jižní čtvrť I 

č.o.7, s manželi J. a J.B., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č. p. 2539 v Přerově,  Jižní čtvrť II 

č.o.17, s paní M.D., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č. p. 2463 v Přerově,  Jižní čtvrť I 

č.o.8, s paní M.R., 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v domě č. p. 1948 v Přerově,  gen. Štefánika 

č.o.4, s paní M.H. 

Odpovídá: Čechák Antonín 
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Termín: 15.9.2011 

 

739/15/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Husova 13 s manželi J. a Š. 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 za podmínky úhrady 
soudních nákladů, 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť II/11 s manželi K. a M. 

J. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu, 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17 s manželi P.a Z. 

G. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. Byt převezmou v takovém stavu, v jakém se nachází, 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Komenského 18 s paní O. M. za 

obvyklých podmínek, 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1830 s panem R.R. za 

obvyklých podmínek, 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Denisova 6 s paní I. H. za 

obvyklých podmínek, nájemní smlouva bude uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. 
Denisova 6 v Přerově, 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/24 s paní V.V. za 

obvyklých podmínek, 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 Přerově, Denisova 8 s panem M.H. za 

obvyklých podmínek, nájemní smlouva bude uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. 
Denisova 8 v Přerově, 

 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, Denisova 6 se slečnou L.K. za 

obvyklých podmínek. Nájemní smlouva bude uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. 
Denisova 6 v Přerově. 

 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Kopaniny 8 s paní A.J. jako 

bytovou náhradu po rozvodu za příspěvek, 
 
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS v Přerově, Na hrázi 32 s manželi F.a 

B.M.  za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu v DPS. 

 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.9.2011 

 

740/15/6/2011 Sourozenci P. a Y.M. 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/10 se sourozenci P. a Y.M. 

 

741/15/6/2011 Prohlášení o partnerství - Resocia občanské sdružení pro všestranný 
kulturní, sociální a tělesný rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Prohlášení o partnerství mezi statutárním městem Přerov 
a Resocia občanské sdružení pro všestranný kulturní, sociální a tělesný rozvoj dětí a mládeže a pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Domaželice 36, IČ 70862133 v projektu 
"Záchytná péče - denní stacionář", dle důvodové zprávy.  Partnerství je se statutárním městem Přerov 
uzavřeno bez finanční účasti a bez závazku udržitelnosti projektu OP VK Záchytná péče o žáky 
ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání formou Denního stacionáře střediska 
výchovné péče. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

742/15/7/2011 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru                
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 25 o výměře 15,5 m2. 

 

743/15/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263  o výměře 329 m2 v k.ú. 
Předmostí. 
 
2.uzavření dohody  mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a L.O. jako nájemcem, 
kterou bude ke dni 31.7.2011 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 263, ovocný sad, v k.ú. 
Předmostí o výměře 329 m2, založený nájemní smlouvou  uzavřenou mezi  pronajímatelem a 
nájemcem  dne 29.6.2009. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.8.2011 
 

744/15/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 341/2 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. st. 341/2, zast.pl. a nádvoří, o výměře 11 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

745/15/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - objektu občanské vybavenosti 
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č.p. 32,  příslušného k části obce Přerov V – Dluhonice, na pozemku 
p.č.  235  a pozemku p.č. 235  v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem objektu 
občanské vybavenosti č.p. 32,  příslušného k části obce Přerov V – Dluhonice, na pozemku p.č.  235 a 
pozemku p.č.  235 o výměře 919 m2, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Dluhonice, Kulturní dům v Dluhonicích. 

 

746/15/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4394/1, ost. 
plocha, o výměře cca 15 m2 v k.ú. Přerov, do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 430,  příslušného k části obce Přerov I - 
Město, stojícího na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov, a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
  
 430/1           byt                          6047/227377 
              
430/2            byt                          3554/227377 
 
430/3            byt                          5207/227377 
 
430/4            byt                          6913/227377 
 
430/5            byt                          5180/227377 
 
430/6            byt                          6901/227377 
 
430/7            byt                          6043/227377 
 
430/8            byt                          3573/227377 
 
430/9            byt                          5207/227377 
 
430/10          byt                          6947/227377 
 
430/11          byt                          6927/227377 
 
430/12          byt                          6043/227377 
 
430/13          byt                          3541/227377 
 
430/14          byt                          5177/227377 
 
430/15          byt                          6949/227377 
 
430/16          byt                          6907/227377 
 
430/17          byt                          6021/227377 
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430/18          byt                          3546/227377 
 
430/19          byt                          5200/227377 
 
430/20          byt                          6937/227377 
 
430/21          byt                          6928/227377 
 
430/22          byt                         5979/227377 
 
430/23          byt                         3600/227377 
 
430/24          byt                         5174/227377 
 
430/25          byt                         6936/227377 
 
430/26          byt                         6957/227377 
 
430/27          byt                         6045/227377 
 
430/28          byt                         3563/227377 
 
430/29          byt                         5230/227377 
 
430/30          byt                         6915/227377 
 
430/31          byt                         6928/227377 
 
430/32          byt                         6040/227377 
 
430/33          byt                         3562/227377 
 
430/34          byt                         5202/227377 
 
430/35          byt                         6916/227377 
 
430/36          byt                         6927/227377 
 
430/37          byt                         5971/227377 
 
430/38          byt                         3548/227377 
 
430/39          byt                         5208/227377 
 
430/40         byt                          6928/227377 
 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

747/15/7/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  529/5, zast. plocha  a  nádvoří v  k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 529/5, zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 39 m2 v k.ú. Přerov ze 
spoluvlastnictví Š.Ch. k id. ¼ spoluvlastnického podílu, M.P. k id ¼ spoluvlastnického podílu, A.V. k  
id ¼ spoluvlastnického podílu, M.V. k id ¼ spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního 
města Přerova za cenu v  čase a místě obvyklou  ve výši   30 000,- Kč  ( tj. 769,23 Kč/m2). 

 

748/15/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
20.1.2009 na část 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) uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a  příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-
Město, Horní nám. 7,  IČ 00097969, jako nájemcem.  
Dodatkem č. 1 bude upravena doba nájmu. Původní doba nájmu – na dobu určitou, do 21.6.2011 se 
mění na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

749/15/7/2011 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1040  o výměře 132.738 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova, mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a AGRAS Želatovice a.s., se sídlem 
Želatovice 16, IČ 25360663 jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2012. 
Roční nájemné je stanoveno ve výši 19.911,- Kč, tj. 0.15,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je provozování 
zemědělské činnosti. 

 

750/15/7/2011 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -   
pozemku p.č. 1234  a  p.č. 1220 /2   v k. ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2.   ke smlouvě o nájmu ze dne 
31.3.2008, ve znění dodatku č. 1. ze dne  8.10.2009, jejímž předmětem  je  nájem  pozemku p.č. 1234,  
ostatní plocha,   o výměře  3173  m2  a   pozemku p.č. 1220/2, ostatní plocha,  o výměře 91 m2 vše       
v  k. ú. Čekyně,  mezi Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19,  Hradec Králové 8,  IČ: 42196451 jako 
pronajímatelem  a statutárním městem Přerov jako nájemcem.  Dodatkem č. 2. bude prodloužena  
doba nájmu uvedená ve smlouvě a to do 31.10 2015. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají 
beze změny. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

751/15/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.4394/1 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a  Mgr. Rastislavem Tomkou, místem podnikání Přerov, Přerov I-Město,            
U výstaviště 182/8, IČ 73948918, jako nájemcem,,  kterou bude ke dni 31.7.2011  ukončen nájemní 
vztah k části pozemku p.č. 43945/1, ost. plocha,  v k.ú. Přerov o výměře  40 m2, založený  nájemní 
smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem   dne 19.10.2005. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

752/15/8/2011 Havarijní stav mostku přes Strhanec v ulici Na Hrázi  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o realizaci rekonstrukce a uvedení do původního stavu mostku přes 

Strhanec v ulici Na Hrázi, 
 
2. ukládá náměstkovi primátora p. Michalu Záchovi, DiS. ve spolupráci s odborem správy 

majetku a komunálních služeb a odborem koncepce a strategického rozvoje řešit rekonstrukci 
mostku ve vztahu k dopravní obslužnosti v dané lokalitě. 

 

753/15/8/2011 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené působnosti 
na Magistrátu města Přerova za I. pololetí 2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené 
působnosti na Magistrátu města Přerova za I. pololetí 2011. 

 

754/15/8/2011 Změna Metodického pokynu – Příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu Metodického pokynu – Příklady účtování pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy  
č. 1 důvodové zprávy. 

 

755/15/8/2011 Pracovní skupina pro aktualizaci tržního řádu 

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat podněty                 
k aktualizaci nařízení statutárního města Přerova č. 3/2002, ve znění pozdějších předpisů – tržního 
řádu, ve složení: 
 
Bc. Václav Zatloukal, předseda  
Mgr. Josef Kulíšek 
Ing. Petr Věrný 
Ing. arch. Klára Koryčanová 
Mgr. Jana Hrubá 
Ing. Radek Koněvalík 
Mgr. Helena Netopilová 
Ing. arch. Jan Horký 
Bc. Jitka Kočicová 
Organizační pracovník:  Mgr. Martina Švestková 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: říjen 2011 
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756/15/8/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 451 80 199, ve výši 100 000,- Kč. 

 

757/15/8/2011 Petice pro zavedení monitoringu a osvětlení vstupu na hřiště ZŠ 
Trávník 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí petici části občanů města Přerova, výsledky projednávání a ukládá Kanceláři 

primátora zaslat odpověď zástupci petentů. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 23.8.2011 

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova jednat s ředitelkou ZŠ 
Trávník Mgr. Mifkovou o zpracování cenové nabídky na zajištění osvětlení nad vstupem          
do tělocvičen v zadním traktu školního hřiště a o případné realizaci posílením rozpočtu školy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.9.2011 

 

758/15/8/2011 Pověření k uzavírání sňatků 

Rada města Přerova po projednání pověřuje s účinností od 1.8.2011 výkonem uzavírání sňatků člena 
Zastupitelstva města Přerova Ing. Michala Špalka. Na základě §108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,     
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pověřený člen Zastupitelstva 
města Přerova Ing. Michal Špalek může užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při 
uzavírání sňatků. 

 

759/15/8/2011 Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících 
Městského domu – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci „Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 

pro šatny  účinkujících Městského domu“ v Přerově v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením §§ 38 a 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci dle přílohy č. 1, 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 
  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. Ptáček – pozemní stavby s.r.o. Kojetín 258 96 873 
2. PB SCOM s.r.o. Hranice 253 97 087 
3. PSS Přerovská stavební a.s. Přerov 277 69 585 

4. Jaroslav Zavadil, Přerov 488 24 372 
5. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
6. Profistav Přerov, a.s. 253 95 653 
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4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a 

hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Tomáš Grapl projektant Ing.arch. František Lukáš projektant 

p. Petr Chantur provozovatel p. Jan Vrba provozovatel 
p. Michal Zácha, Dis. zadavatel Mgr. Josef Kulíšek zadavatel 
Ing. Jiří Lajtoch  zadavatel Bc. Václav Zatloukal  zadavatel 

p. Marta Jandová  zadavatel Mgr. Zdeněk Schenk  zadavatel 
p. Petr Laga zadavatel Ladislav Mlčák zadavatel 
 

 

760/15/8/2011 Smlouva - přerovské Svatovavřinecké hody 2011 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Veolia 
Transport Morava, a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava -  Moravská Ostrava,               
IČ: 25827405 a statutárním městem Přerovem, spočívající v umístění prezentace přerovských 
svatovavřineckých hodů v 50 autobusech na příměstských autobusových linkách. 

 

Ve Svrčově dne 27. 7. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch       Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova      náměstek primátora města Přerova 


