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USNESENÍ z 18. schůze Rady města Přerova konané dne 13. září 2011 

 

766/18/1/2011 Program 18. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 18. schůze Rady města Přerova konané dne 13. září 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 18. schůze 

Rady města Přerova. 
 

767/18/2/2011 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Na Příkopě 
858/20, 111 21 Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 2102295240/2700. 

 

768/18/2/2011 Změna v personálním obsazení - organizační pracovník Komise 
dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě vlastní žádosti z funkce organizačního 
pracovníka Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Mgr. Evu Šáchovou a jmenuje 
organizačním pracovníkem této komise René Kopla, to vše s účinností od 14. 9. 2011. 

 

769/18/3/2011 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2. 
 

770/18/3/2011 Dohoda o započtení pohledávek, dohoda o splátkách, příp. 
jednostranný zápočet pohledávky a její vymáhání soudní cestou  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávek mezi statutárním městem Přerovem a 

panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 750 02  
Přerov, a to ve výši 14.490,- Kč, v níž se vzájemné splatné pohledávky kryjí. V případě, že 
dohoda o započtení nebude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 27.9.2011, bude 
učiněn vůči panu Pavlu Smékalovi právní úkon jednostranného započtení pohledávky 
statutárním městem Přerovem. 

 
2. schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako 

věřitelem a panem Pavlem Smékalem, IČ: 73254657, s místem podnikání Bratrská 569/24, 
750 02  Přerov, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh na úhradách za 
služby spojené s předmětem nájmu vzniklý na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 1.8.2005 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Pavlem 
Smékalem, jako nájemcem,  ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 
20.2.2006, dodatku č. 3 ze dne 24.7.2006, dodatku č. 4 ze dne 19.10.2006 a dodatku č. 5 ze 
dne 1.12.2008, dle splatných faktur ve výši 19.703,- Kč s příslušenstvím statutárnímu městu 
Přerov v pravidelných měsíčních splátkách s tím, že dlužná částka s příslušenstvím bude 
uhrazena nejpozději do dne 1.7.2012. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky uznání 
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dluhu co do důvodu a výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení      
s placením splátek. V případě, že dohoda o splácení dluhu nebude mezi smluvními stranami 
uzavřena nejpozději do 27.9.2011, bude statutární město Přerov vymáhat dlužnou částku 
soudní cestou. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.10.2011 

 

771/18/3/2011 Smlouva o reklamě - Meopta-optika, s.r.o  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 24.000,-- Kč včetně platné sazby 

DPH, mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Meopta - 
optika, s.r.o., Kabelíkova 1, Přerov, IČ: 47677023 (jako objednatelem reklamy), jejímž účelem 
je prezentace objednatele v rámci slavnostního koncertu „Pavel Šporcl - Gipsy way 
orchestral“, konaného 15. 11. 2011 při příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a 
demokracii ve velkém sále Městského domu v Přerově, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3319 2111 110  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (ples primátora aj.) 

48,0 + 24,0 72,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3319  110  Ostatní záležitosti kultury 1 074,2 + 20,0 1 094,2 
 5169   Nákup ostatních služeb    + 20,0   

6399   210  Ostatní finanční operace (daň 
 z příjmů práv. osob za obce, 
DPH) 

20 591,5 + 4,0 20 595,5 

  5362    Platby daní a poplatků 
 státnímu rozpočtu 

  + 4,0   

 
 

772/18/4/2011 Informace o záměru vybudování samostatných domovních čistíren 
odpadních vod v místních částech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k záměru statutárního města Přerova 
vybudovat samostatné domovní čistírny odpadních vod v místních částech města Přerova. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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773/18/4/2011 Opatření k eliminaci vícenákladů ve vztahu k projektové dokumentaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje opatření k eliminaci vícenákladů ve vztahu k projektové 
dokumentaci dle důvodové zprávy. 

 

774/18/5/2011 Regenerace a revitalizace  bytových domů v IPRM v Přerově - 
schválení dodatku SoD 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo mezi Statutárním 
městem Přerovem a společností PTÁČEK-pozemní stavby  s.r.o. , Podvalí 629, 752 01 Kojetín,        
IČ 258 96 873 na „Regeneraci a revitalizaci bytových domů v IPRM v Přerově“ realizovanou              
v objektech  bytových domů Denisova 6 -12, Husova 7 a 9, Jižní čtvrť II/5, Jižní čtvrť III/6,7, Jižní 
čtvrť IV/4,5  na úpravu ceny díla. Původní cena díla specifikovaná cenovou nabídkou ve výši            
33 540 813,- Kč (bez DPH), 36 894 894,- Kč (s DPH)  se  snižuje na cenu 32 891 842,-Kč (bez  DPH), 
36 181 026,-Kč ( s DPH). 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

775/18/5/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa „Parkoviště 
M. Horákové“ schválení smlouvy  na realizaci stavebních prací           
nad rámec projektových dokumentací 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností  SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530  na realizaci prací nad rámec projektové dokumentace stavebních úprav 
související s regenerací Panelového sídliště v Přerově - Předmostí – VIII.etapa – parkoviště                
M. Horákové s nabídkovou cenou ve výši 491 909,23 Kč (bez DPH),  590 291,08 Kč (včetně DPH). 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.9.2011 
 

 

776/18/5/2011 Přeložka veřejného osvětlení v Předmostí - schválení dodatku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo mezi Statutárním 
městem Přerovem a společností Technické služby města Přerova s.r.o., Na hrázi 3165 / 17, 750 02 
Přerov I-Město, IČ 278 41 090 na „Přeložku veřejného osvětlení  v Předmostí“ realizovanou v ulicích 
Teličkova, Kotkova, Tyršova, Janáčkova, Karasova a Sportovní na úpravu termínu plnění. Původní 
termín dokončení 30.9.2011 se nahrazuje termínem do 31.12.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

 

777/18/5/2011 IPRM 2011-Bytový fond - schválení  smlouvy  na realizaci stavebních 
prací nad rámec projektových dokumentací 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PTÁČEK – 
pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ 258 96 873  na stavební práce související           
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s realizací investiční akce „Regenerace  a revitalizace bytových domů v IPRM v Přerově.“                      
s nabídkovou cenou  897 713,00 Kč (bez DPH),  987 484,30 Kč (s 10 % DPH). 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.9.2011 
 

778/18/5/2011 Energetické opatření - zateplení objektů budov ZŠ Želatovská              
v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla  v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku "Energetické 
opatření - zateplení objektů ZŠ Želatovská v Přerově." Ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
byla předložena od společnosti PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 
750 02 Přerov VI - Újezdec, IČ: 253 95 653 s nabídkovou cenou 7 490 210,- Kč bez DPH,     
tj. 8 988 255,- Kč vč. DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI - 
Újezdec, IČ: 253 95 653, jako zhotovitelem na provedení díla "Energetické opatření - 
zateplení objektů ZŠ Želatovská v Přerově" s nabídkovou cenou 7 490 210,- Kč bez DPH,     
tj.  8 988 255,- Kč vč. DPH. 

 
3. konstatuje , že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

779/18/5/2011 Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby „Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov“ uchazeče 
PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem: K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI - Újezdec,    
IČ: 253 95 653 pro nesplnění jistoty požadované v zadávací dokumentaci. Zadavatel 
požadoval, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti na veřejné zakázce 
poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Dešťová 
kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov“ Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,     
IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 2 690 537,00 Kč bez DPH, tj. 3 228 644,40 Kč vč. 
DPH. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, 
jako zhotovitelem na provedení díla "Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov"       
s nabídkovou cenou 2 690 537,00 Kč bez DPH, tj.3 228 644,40 Kč vč. DPH. 

 
4. konstatuje , že usnesení pod body 1. - 3. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
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780/18/5/2011 Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci 
stavby „Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník - Přerov“ uchazeče PROFISTAV PŘEROV a.s., 
se sídlem: K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI - Újezdec, IČ: 253 95 653 pro nesplnění 
jistoty požadované v zadávací dokumentaci. Zadavatel požadoval, aby uchazeč k zajištění 
svých povinností vyplývajících z účasti na veřejné zakázce poskytl jistotu ve smyslu § 67 
zákona. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Parterové úpravy 
okolo ZŠ Trávník - Přerov.“ Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla předložena                  
od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 s nabídkovou cenou ve výši 1 299 996,51Kč bez DPH, tj.     
1 559 995,91 Kč vč. DPH. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem na provedení díla "Parterové úpravy 
okolo ZŠ Trávník - Přerov" s nabídkovou cenou 1 299 996,51 Kč bez DPH, tj. 1 559 995,91 
Kč vč. DPH. 

 
4. konstatuje , že usnesení pod body 1. - 3. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

781/18/5/2011 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Dopravní 
připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova.“ Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 s nabídkovou cenou ve výši 596 683,03Kč 
bez DPH, tj. 716 019,73 Kč vč. DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem na provedení díla "Dopravní připojení 
hotelu Jana na ulici Dvořákova" s nabídkovou cenou 596 683,03 Kč bez DPH, tj.                  
716 019,73 Kč vč. DPH. 

 
3. konstatuje , že usnesení pod body 1. - 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

782/18/5/2011 Lověšice – úprava podjezdu - schválení smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  dílo se společností Stavby, opravy a 
údržba silnic, s.r.o. se sídlem Velké Albrechtice 256, PSČ 742 91, IČ 64619036 na opravu silnice 
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III/0557 v podjezdu do Lověšic ve výši  50 % nákladů na realizaci, tzn. ve finančním objemu              
1 381 758,79 Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

783/18/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem garážového stání č. 2 v 
polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garážového 
stání č. 2 v  o výměře 12,50 m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8, 
10, 12, 12a  (nábř.PFB), příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov. 

 

784/18/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení č.1000/30/3/2010 ze 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14.6.2010, 
kterým neschválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, 
ost.pl.,  o výměře cca 260 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

785/18/6/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části  pozemku 
p.č.  5990/43,  orná  půda,  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části  
pozemku p.č.  5990/43,  orná  půda,  o výměře  cca 1296 m2  v  k.ú. Přerov  do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 

786/18/6/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z  majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 4726, zast. 
pl.   a nádvoří, a části  budovy č.p. 1134 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 
4726, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře cca 15 m2  a  části  budovy č.p. 1134,  příslušné    
k části obce  Přerov I-Město, stojící na pozemku p.č. 4726  v  k.ú. Přerov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí z  majetku statutárního 

města Přerova, části pozemku  p.č. 4726, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 15 m2  a  
části  budovy č.p. 1134,  příslušné k části obce  Přerov I-Město stojící na pozemku p.č. 4726    
v  k.ú. Přerov. 

 

787/18/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí               
do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 89/3, trvalý 
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travní porost, o výměře 5529 m2 v k.ú. Popovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

788/18/6/2011 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 záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 263, ovocný  sad, o výměře 314 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

789/18/6/2011 Ukončení nájemního vztahu mezi Pozemkovým fondem České 
republiky a statutárním městem Přerov, založeného nájemní smlouvou 
č. 47N07/52 ze dne 27.9.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2008 a 
dodatku č. 2 ze dne 19.3.2009, k částem pozemků p.č. 356/2, p.č. 357/2 
a p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu, 
založeného mezi Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, jako nájemcem, a statutárním městem Přerov jako pronajímatelem, nájemní smlouvou        
č. 47N07/52 ze dne 27.9.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2008 a dodatku č. 2 ze dne 
19.3.2009, k částem pozemků p.č. 356/2 (orná půda) o výměře 18 m2, p.č. 357/2 (orná půda) o výměře 
20 m2 a pozemku p.č. 1003/1 (orná půda)  o výměře 220 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. Nájemní 
vztah bude ukončen dohodou ke dni 30.9.2011. Součástí dohody bude závazek pronajímatele 
vrátit nájemci přeplatek nájemného za užívání předmětu nájmu v období od 1.10.2010                
do 30.9.2011 ve výši 6.968,- Kč. 

 

790/18/6/2011 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 21N07/52 uzavřené dne 30.3.2007, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2010, mezi statutárním městem 
Přerov a Pozemkovým fondem České republiky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 21N07/52, 
kterou dne 30.3.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2010, uzavřely Pozemkový fond České 
republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatel, a statutární město 
Přerov jako nájemce, na nájem pozemků p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
401 m2, p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2, p.č. 5102/6 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
52 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou. Dodatkem č. 2 budou z předmětu nájemní smlouvy vypuštěny 
ke dni 12.5.2011 pozemky p.č. 5101/16, p.č. 5102/6 a p.č. 5102/9 v k.ú. Troubky nad Bečvou a 
změněna výše nájemného tak, že namísto původní výše 15.925,- Kč/rok bude nájemné činit 
1.050,- Kč/rok. Součástí dodatku č. 2 bude dále závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek 
nájemného za užívání předmětu nájmu v období od 1.10.2010 do 30.9.2011 ve výši 5.787,- Kč.    
V ostatním se nájemní smlouva nemění. 

 

791/18/6/2011 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 779, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  135/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření  nájemní smlouvy  na nebytové prostory v objektu občanské vybavenosti 

č.p. 779, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1, v k.ú. Přerov, 
Kratochvílova 3  o celkové výměře 112,69 m2 (místnosti č. 302 – 314 ve 3.NP)  mezi 
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společností IMMOTEL a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 635/8,  IČ 28187083, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem.  

 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, od 1.10.2011 do 31.3.2012, s výpovědní lhůtou        
3 měsíce. Výše nájemného bude činit za nebytové prostory  57.810,-Kč (1.500,- Kč/m2/rok u kanceláří  
o výměře 64,13 m2 a 400,-Kč/m2/rok u společných prostor o výměře 48,56 m2) a zálohové platby      
na služby spojené s nájmem budou činit 50.711,-Kč (900,-Kč/m2/rok). Nájemce na základě nájemní 
smlouvy uhradí kauci ve výši 18.087,-Kč. Účelem nájmu bude využití nebytových prostor jako šatny a 
sociální zázemí pro sousední Městský dům. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 210  Příjmy z úroků 260,0 + 72,5 332,5 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3392   511  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 72,5 72,5 

  5151    Studená voda   + 5,0   

  5152    Teplo   + 20,4   

  5164    Nájemné   + 47,1   
 

 

792/18/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 760 v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní 
smlouvou uzavřenou dne 13.9.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 
15.12.2003, mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní M.V. (jako nájemcem). 
Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 760 (před obnovou katastrálního operátu pozemek označený 
jako p.č. 240/1), ovocný sad, o výměře 120 m2 v k.ú. Čekyně. Nájem bude ukončen dohodou k 
30.9.2011. Součástí dohody o skončení nájmu bude závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek 
nájemného ve výši 30,- Kč za období 1.10. do 31.12.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

793/18/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 
Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-M ěsto,                  
na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                            

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí     
v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - 
pavilon C, v rozsahu dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti  č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, (Domov pro 
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seniory), o celkové výměře 163,67 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
Eurogastro, společné stravování a služby s.r.o., Lafayettova 48/7, Olomouc, IČ 28568028, jako 
nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti od 30. 9. 2011. Účelem nájmu je 
zajištění dodávky stravy a provozu bufetu v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov. Roční  
nájemné bude činit 87.894,12 Kč,  navýšené o příslušnou sazbu DPH. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.9.2011 
 

794/18/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje zpět vzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, 

příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov, Kratochvílova 20 
o celkové výměře  56,16 m2 založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 10.10.2005,          
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.5.2006 mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  Vladimírem Chaloupkou, bytem  
Přerov I – Město, Boženy Němcové 2319/25, IČ 70027137, jako nájemcem, kterou statutární 
město Přerov dalo Vladimíru Chaloupkovi, bytem  Přerov I – Město, Boženy Němcové 
2319/25, IČ 70027137 dne 27.5.2011. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu jiná 

stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov, 
Kratochvílova 20 o celkové výměře 56,16 m2   a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto 
prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 
30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Sedmička Přerov-
Hranice, v Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.400,-Kč (cena včetně DPH 
20%). 

 

795/18/6/2011 Výpůjčka nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků 
 
p.č. 2637/13, ost. plocha, o výměře 60 m2 
p.č. 2637/14, ost. plocha, o výměře 336 m2 
p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2 
p.č. 3343/1, trvalý travní porost o výměře 590 m2 
p.č. 3344/2, ost. plocha, o výměře 1.318 m2 
p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře 1.522 m2 
p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2.105 m2 
p.č. 3345/1, zahrada, o výměře 126 m2 
p.č. 3345/2, ost.plocha, o výměře 1.178 m2 
p.č. 3345/13, ost. plocha, o výměře 2.327 m2 
p.č. 3345/14, ost.plocha, o výměře 2.174 m2 
p.č. 3345/15, ost. plocha, o výměře 225 m2 
p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře 709 m2 
p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2 
p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2 
p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, 
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vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TK Precolor Plus Přerov o.s., 
se sídlem  U Tenisu 16, 750 02 Přerov, IČO 22826611 jako vypůjčitelem. Účelem výpůjčky je využití 
pozemků pro zabezpečení sportovní činnosti vypůjčitele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou      
30 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 23.9.2011 
 

796/18/6/2011 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov jako vypůjčitelem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 
7.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem 
na straně jedné a TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, Přerov, IČ: 00534935 jako 
vypůjčitelem na straně druhé, kterým se předmět výpůjčky rozšiřuje o část pozemku p.č. 2656/1, ost. 
plocha, o výměře 5.580 m2, v k.ú. Přerov. V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

797/18/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 2582 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení v rámci stavby „Přerovské 
zahrady", včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu v právu oprávněného a 
jím pověřených třetích osob vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním tohoto plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 
2582, ost.pl., v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava,Moravská 
Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená                   
o příslušnou sazbu DPH. 
        Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
 

798/18/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 102/10, p.č. 102/15 a p.č. 181 vše     
v k.ú. Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové  vedení NN v rámci stavby „Přerov-
Vinary, Chodil, připojení 9 RD, NNk“, včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  
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v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 
kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 102/15 ,orná půda, p.č. 102/10 ,ost.pl., a p.č. 181 ,ost.pl., 
vše v k.ú. Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí         
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8,                 
IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená                   
o příslušnou sazbu DPH. 
        Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

 

799/18/6/2011 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti na pozemku 
p.č. 282 v k.ú. Vinary u Přerova (sportovní areál Skalka)  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bez 
č.p./č.e., objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. Vinary u Přerova  do  podnájmu 
paní I.M., kdy nájemcem je Sbor dobrovolných hasičů Vinary, zastoupený starostou sboru Vladimírem 
Běhalem, dle nájemní smlouvy ze dne 24.9.2007. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou do 
31.8.2012. 

 

800/18/7/2011 Informace ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Mgr. Petra Vojáčka, ředitele Základní 
školy Přerov, U tenisu 4 k aktuálnímu stavu budovy základní školy. 

 

801/18/7/2011 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru 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: 30.9.2011 
 

802/18/7/2011 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov - dlouhodobý nájem 
gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 4  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí žádost Klubu sportovní gymnastiky SK Přerov, IČ: 71205365, se sídlem 
Přerov XI - Vinary, Vinary 57, o schválení dlouhodobého nájmu gymnastické haly při 
Základní škole Přerov, U tenisu 4. Žádost je přílohou důvodové zprávy této předlohy. 

 
2. neschvaluje záměr uzavření nájemní smlouvy na nájem gymnastické haly a jejího vybavení    

mezi Základní školou Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I - Město,   
U tenisu 4 a subjektem Klub sportovní gymnastiky SK Přerov, IČ: 71205365, se sídlem Přerov 
XI - Vinary, Vinary 57, na dobu deseti let. 

 

803/18/8/2011 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření   nájemní  smlouvy  k  bytu č. 16 v domě  zvláštního  určení – domě           

s   pečovatelskou   službou  č.p.  2255 v Přerově,  Na  hrázi  č.o.  32  s  paní  D.S., 
 
2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy  k  bytu  č . 6 v domě  zvláštního určení –  domě            

s  pečovatelskou  službou  č.p.  2190  v  Přerově , U Strhance   č.o. 13, s paní     B.N., 
 
3. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 1/6 v domě    č.p. 3119 v Přerově,  nábř. PFB 

12, s panem M.K. 
 

804/18/8/2011 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytu č. 1             
v Přerově, Tovačovská 1259 s manželi R.a J.H. na dobu 6 měsíců. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.9.2011 
 

805/18/8/2011 Partnerství - Počítačová služba s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Prohlášení o partnerství a uzavření Smlouvy                        
o partnerství mezi statutárním městem Přerov a subjektem Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735,       
se sídlem Olomouc - Neředín, Stupkova 413/1a, v projektu „I my na to máme - podpora podnikání pro 
ženy s dětmi“. Partnerství je se statutárním městem Přerov uzavřeno bez finanční účasti města a bez 
závazku města na udržitelnosti projektu OP LZZ I my na to máme - podpora podnikání pro ženy          
s dětmi. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.10.2011 
 

806/18/9/2011 Veřejné zakázky na centrální „Nákup kancelářského materiálu" a 
"Nákup hygienických potřeb“ – příprava podkladů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení pro přípravu veřejných zakázek         

na centrální nákup kancelářského materiálu a na centrální nákup hygienických potřeb, 
 
2. ukládá odboru vnitřní správy pokračovat v přípravě výzvy a zadávací dokumentace pro 

zadání veřejných zakázek a předložit Radě města komplexní materiál, 
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Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 15.10.2011 

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerovem 
poskytnout součinnost Odboru vnitřní správy při shromažďování potřebných podkladů pro 
zpracování výzvy a zadávací dokumentace pro zadání veřejných zakázek.  

Odpovídá: ředitelé organizací 

Termín: 30.9.2011 

 

807/18/9/2011 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na pořízení licencí v 
programu Microsoft Select Plus pro statutární město Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 

zakázky "Pořízení licencí v programu Microsoft Select Plus pro statutární město Přerov". 
Nejvýhodnější nabídku podal uchazeč AutoCont CZ a.s., IČO: 476 76 795, se sídlem 
Nemocniční 987/12, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, s nabídkovou cenou 562.540,-- Kč 
bez DPH. Celková nabídka ceny včetně DPH činí částku 675.048,-- Kč. 

 
2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a společností AutoCont 

CZ a.s., IČO: 476 76 795, se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava. 
Celková nabídková cena včetně DPH činí částku 675.048,-- Kč. 

 

808/18/9/2011 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 5.10.2011 
 

V Přerově dne 13. 9. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Mgr. Josef Kulíšek     Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
náměstek primátora města Přerova          členka Rady města Přerova 

 
 
 


