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ZÁPIS 

 

ze 4. schůze Rady města Přerova konané dne 19. ledna 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení         primátor 

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Rozvojové a investiční záležitosti      Mgr. Kulíšek 
 
4. Finanční záležitosti        primátor 
 
5. Školské  záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
6. Sociální záležitosti        Ing. Havlíčková

    
7. Majetkoprávní záležitosti       Ing. Havlíčková 
 
8. Různé         primátor 
 
9. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města       primátor 
 

10. Závěr, tiskové zprávy       primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Jaroslav Čermák,  Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jarmila Havlíčková, p. Čestmír Hlavinka,  Mgr. Dušan 
Hluzín, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Radovan Rašťák, Michal Zácha 
DiS., Bc. Václav Zatloukal   
 
 
C.  Omluveni:    
 
 
D.  Dále přítomni:   

Ing. Jiří Bakalík  - tajemník Magistrátu města  
Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 

 
 
E.  Hosté:   Ing. Pavel Gala   - vedoucí odboru rozvoje 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
    Mgr. Jana Hrubá  - vedoucí odboru právního 

Ing. Vladimír Čajka  - vedoucí odboru majetku 
Miloslav Dohnal  - pracovník odboru právního 

    Ing. Jitka Kučerová  - vedoucí odd. informatiky 
    Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru finančního 
    Ing. Hana Mikulová  - pracovnice odboru rozvoje 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 4. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 19. ledna 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 11 členů Rady města.  
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 4. schůze Rady města byl navržen pan Čestmír Hlavinka. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 

156/4/1/2011 Program 4. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 4. schůze Rady města Přerova konané dne 19. ledna 2011 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 4. schůze Rady města 

Přerova. 
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2.  KONTROLA   PLNĚNÍ   USNESENÍ 

157/4/2/2011 Doplnění členů pracovní skupiny zabývající se problematikou 
jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje doplnění pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotného vizuálního stylu             
o Břetislava Passingera, Miloslava Flašara, Ing. arch. Jana Horkého a Ing. Richarda Šlechtu. 
 
VARIANTA  II.: 
schvaluje doplnění pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotného vizuálního stylu o .... 
 
 
Pan Ing. Dostal navrhl variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 9 pro, 2 se zdrželi. 
 
 
 

 

158/4/2/2011 Kontrola usnesení RM č. 4175/96/7/2010 bod 1 - zajištění opravy sochy 
na ul. Žižkova v Přerově 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM                       
č. 4175/96/7/2010 bod 1., ze dne 14.10.2010 – zajištění opravy sochy na ul. Žižkova v Přerově. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

159/4/2/2011 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o běžném účtu mezi 
statutárním městem Přerov a Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1, 
IČ 48136450. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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160/4/2/2011 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.10.2010 do 31.12.2010. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.  ROZVOJOVÉ  A  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Gala v 8.10 hodin. 

161/4/3/2011 Fasáda roku 2010 - 8. ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje 8. ročník ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov 
 
2. pověřuje Odbor rozvoje zveřejněním podmínek 8. ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci 

čelní fasády udělované městem Přerov, a to na úředních deskách města Přerova,                      
na internetových stránkách města Přerova, v Kabelové televizi Přerov a.s. a v Přerovských 
listech 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15.2.2011 

 
3. pověřuje Odbor rozvoje realizací samotné soutěže 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.5.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

162/4/3/2011 Cyklostezka Žebračka – dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést 
stavbu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o právu provést stavbu 
uzavřené dne 14.1.2010 „Cyklostezka Žebračka“ v Přerově na pozemcích p.č. 6752/1a p.č. 6752/32 
vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti EMOS spol. s r.o., uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem a společností EMOS spol. s r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02  Přerov I - Město,            
IČ: 19014104. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

163/4/3/2011 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o projektu "Zajištění přenosu dat            
a informací v územní samosprávě města Přerova" na základě zpracované studie proveditelnosti, dle 
důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

164/4/3/2011 IPRM Přerov-Jih - změna obsazení řídícího výboru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu statutu řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih 

(IPRM Přerov-Jih), dle důvodové zprávy. 
 
2. odvolává z členství v řídícím výboru IPRM Přerov-Jih Mgr. Krákorovou-Pajůrkovou, Bc. Iva 

Kropáče a paní Evu Divinovou 
 
3. jmenuje do funkce člena řídícího výboru IPRM Přerov-Jih Ing. Jarmilu Havlíčkovou, Michala 

Záchu Dis., Mgr. Jaroslava Dobeše. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Mikulová v 8.21 hodin. 

165/4/3/2011 IPRM Přerov-Jih - Dodatek k dohodě o zabezpečení realizace IPRM 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 k dohodě o zabezpečení realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Praha, IČ 66002222 a Statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

166/4/3/2011 Uzavření prováděcí smlouvy o zpracování projektu - Kompostárna 
Přerov-Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření prováděcí smlouvy o zpracování projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice" 

k rámcové smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem Přerov a společností GRANTIKA 
České spořitelny, a.s., se sídlem Jakubské nám. 127/5 Brno, IČ 25597001 za nabídkovou cenu 
800.000,- Kč bez DPH (tj. 960.000,- Kč vč.DPH), dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 

 
2. 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 bankovních účtech 

1 500,0 + 960,0 2 460,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

       Projektové dokumentace aj. 3 104,7 + 960,0 4 064,7 
3722 6121 5    + 960,0  

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 
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Termín:  31.1.2011 

 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 
 

 

167/4/3/2011 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy č. 09046823 ze dne 23.12.2010           
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na akci „Zateplení ZŠ J.A.Komenského, Přerov Předmostí“  mezi Statutárním 
městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Praha 11, 
Kaplanova 1931/1. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Mikulová v 8.36 hodin. 

 

 

 

168/4/3/2011 Dopravní stavby Přerov – 3.část – fréza, stavební úpravy komunikací – 
práce nad rámec dokumentace - schválení jednacího řízení bez 
uveřejnění  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením bez uveřejnění. 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele EUROVIA CZ, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 

1131 Praha 1, IČ 452 74 
 
4. ustanovuje komisi pověřenou jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění.  
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 Složení komise:  
Mgr. Josef Kulíšek, ing. Dan Hos, ing. Tomáš Dostal, p. Jan Jüttner, RNDr. Emil Krestýn, 
p.Ladislav Mlčák 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

169/4/3/2011 Městský dům Přerov – Interiér kavárny II.NP, interiér bo čního vstupu 
I.NP  – vypracování projektové dokumentace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukládá odboru rozvoje uzavřít příslušné smlouvy o dílo na vypracování dokumentací 

interiérových a stavebních úprav prostoru kavárny II.NP objektu č.p. 148, ul. Kratochvílova, 
Přerov – Městský dům se společností Reproject s.r.o., 147 00 Praha 4, IČ 27218325 

 
2. ukládá odboru rozvoje uzavřít příslušné smlouvy o dílo na vypracování dokumentací 

interiérových a stavebních úprav prostoru za bočním vstupem v I.NP do objektu  č.p. 148, ul. 
Kratochvílova, Přerov – Městský dům se společností USULIO s.r.o., 110 00 Praha 1,             
IČ 27741770. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15 .2.2011 

 
V diskusi zaznělo, že na jednání investiční komise byl předložen nákres interiéru kavárny. Členové 
nedoporučili chodit k výtahu přes Infocentrum. Výhrady byly i k uspořádání kavárny, bar se jevil 
některým členům investiční komise jako malý.  
Primátor Ing. Lajtoch doporučil, aby na jednání investiční komise byli přizvaní projektanti a projekt 
prezentovali. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

170/4/3/2011 Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvr ť II/13 v Přerově     
a Regenerace a revitalizace bytového domu Škodova 33 v Přerově – 
schválení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 
na stavební úpravy – regeneraci a revitalizaci bytového domu Jižní čtvrť II/13 v Přerově na realizaci 
prací nad rámec projektové dokumentace s nabídkovou cenou 348.118,51 Kč (vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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171/4/3/2011 Tyršův most - výzdoba – schválení dodatku  smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi akad. mal. 
Ivanou Šrámkovou, Ruská 112, 100 00 Praha 10, CZ 6061201234 a Statutárním městem Přerovem   
na  provedení výtvarné výzdoby Tyršova mostu   v Přerově - 5 soch, na úpravu  platebních podmínek. 
Termín i cena díla se nemění. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 
 

 

Pan primátor sdělil, že paní Šrámková poslala pozvánku na shlédnutí modelů, které jsou připraveny 
k odlévání. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

172/4/3/2011 Výzva Zastupitelstva města Přerova k dořešení dopravní krize ve 
městě 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výzvu 
ministru dopravy k řešení dopravní krize na území města Přerova dle příloh a důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 10.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

173/4/3/2011 Rámcová smlouva na výkon zadavatelských činností – pověření 
zadavatelskou činností, schválení veřejné zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje společnost GRANTIKU České spořitelny a.s., se sídlem Jakubské nám. 5, 602 00 

Brno, IČ 25597001 komplexním zajištěním zadávacího řízení na poskytování komplexních 
poradenských služeb na zpracovávání zadávacích řízení na zakázky zadávané Statutárním 
městem Přerov (dále jen Rámcová smlouva)  v roce 2011. 

 
2. schvaluje  GRANTIKU České spořitelny a.s.., se sídlem Jakubské nám. 5, 602 00 Brno,        

IČ 25597001 komplexním zajištěním zadávacího řízení. 
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3. schvaluje výzvu k podání nabídky  na uzavření rámcové smlouvy na poskytování 
komplexních poradenských služeb v souvislosti se zpracováváním zadávacích řízení               
na zakázky zadávané Statutárním městem Přerov v souladu s ustanovením § 6 zákona              
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost            IČ 

1. CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7,    27391566 
2. RTS a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno     25533843 
3. Justitia s. r. o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 25392875 
4. OTIDEA a.s., Na Příkopě 13, 110 00 Praha1    27142442 
5. GORDION, Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9    26147921 
 
 
5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
  
PAR  ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
Rozpočet po 

úpravě 
  Investiční akce – nerozděleny 14 373,0 

 
- 100,0 
-50,0 

14 273,0 
14 323,0 

 
6171 5 Investiční akce (org. .......... – Zadavatelská 

činnost) 
0,0 - 100,0 

    50,0 
- 100,0 
    50,0 

 
 
Bc. Zatloukal: 
- navrhl úpravu usnesení v bodě 5) – částku snížit na 50.000 Kč.     
Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel.    
 
 
       

 

 

 

PŘESTÁVKA  9.38 – 9.45 hodin 
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4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 9.50 hodin. 

174/4/4/2011 Útulek pro zvířata - přijetí daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí darů - finančních příspěvků na útulek pro zvířata 
od: 
- od paní Alexandry Čadové v celkové výši 600 Kč, 
- od paní Denisy Hladíkové v celkové výši 400 Kč. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

175/4/4/2011 Darovací smlouva - útulek pro zvířata 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a BUBIK s. r. o., se sídlem Přerov, Přerov I - 
Město, Želatovská 2598/17, IČ 26822377, jako dárcem, jejímž účelem je dar na veterinární 
péči pro opuštěná zvířata umístěná v útulku, 

 
2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na internetové adrese dárce 

www.bubik.cz. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

176/4/4/2011 Rozpočtové opatření č. 22 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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177/4/4/2011 Rozpočtové opatření č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

       Investiční akce 34 883,0 - 85,0 34 798,0 
  
2212 

  
6121 

  
5 

 Projektové dokumentace aj. 
 

4 064,7 * 
 

+ 85,0 
+ 85,0 

4 149,7 
 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

178/4/4/2011 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku             

z prodlení v částce 161 700,00 Kč za panem L.K.  Pohledávka statutárního města Přerova na 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 80 850,00 Kč a pohledávka Domovní 
správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním 
bytu činí 80 850,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 5 v domě č.p. 
2482, ulice Purkyňova č.or. 10 v Přerově. 

 
VARIANTA  II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v částce 161 700,00 Kč za panem L.K.  Pohledávka statutárního města Přerova na 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 80 850,00 Kč a pohledávka Domovní 
správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním 
bytu činí 80 850,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 5 v domě č.p. 
2482, ulice Purkyňova  č.or. 10 v Přerově. 

 
VARIANTA  III.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       

z prodlení ve výši 4/5 z celkové částky  161 700,00 Kč, tj.  129 360,00 Kč za panem L.K. 
Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného 
činí 64 680,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení           
za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 64 680,00 Kč. Pohledávka se váže        
k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 5 v domě č.p. 2482, ulice Purkyňova č.or.  10                   
v Přerově. 

 
VARIANTA  I.: 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 
prodlení v částce 24 360,00 Kč za panem P.M.   a za panem P.M.  Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 12 180,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 12 180,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z 
bytu č. 2 v domě č.p. 2515, ulice Jižní čtvrť III, č. or. 3  v Přerově. 

 
VARIANTA  II.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v částce 24 360,00 Kč za panem P.M.   a za panem P.M. Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 12 180,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 12 180,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z 
bytu č. 2 v domě č.p. 2515, ulice Jižní čtvrť III, č. or. 3  v Přerově. 

 
VARIANTA  III.: 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       

z prodlení ve výši 4/5 z celkové částky  24 360,00 Kč, tj.  19 488,00 Kč za panem P.M.  a za 
panem P.M.   Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku  z prodlení  za pozdní platby 
nájemného činí 9 744,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 9 744,00 Kč. Pohledávka se 
váže k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 2 v domě č.p. 2515, ulice Jižní čtvrť III, č. or. 3  v 
Přerově. 

 
Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporu čil v bodě 1) a 2) usnesení varianty III. 
Hlasování o variantách III. usnesení:  Usnesení byla přijata jednomyslně 11 hlasy. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.56 hodin. 
 
 
 

 

6.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

179/4/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, náměstkyně primátora Mgr. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s panem M.N. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.10 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s paní V.R. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v domě   č. p. 1948 v Přerově, gen. 

Štefánika č. o. 4,   s manželi  P.  a  M.Š.  
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě  č. p. 1477 v Přerově, Komenského  
č.o.54,  s  panem ing. E.B.  

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě  č. p. 2522 v Přerově, Jižní čtvrť  III, 

č.o. 6, s paní D.I. 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2255 v  Přerově, Na hrázi č.o. 32,  s ing.  J.B. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy. 
 
 
 

 

180/4/6/2011 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem 
Antonínem Čechákem, komplexním zajištěním realizace jmenovitých akcí schválených v rozpočtu 
organizace na rok 2011.   
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy. 
 
 
   

 

181/4/6/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Armáda spásy v ČR,               
na provoz Azylového domu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako 
poskytovatelem dotace a Armádou spásy v ČR, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2563/23, IČ 4061341, 
na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, na rok 2011. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy. 

 

 

 

182/4/6/2011 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. 27 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, Tyršova 68 s manželi M.  a  R.V.  
Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu  k doposud užívanému bytu. 
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Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 28.2.2011 
 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková požádala o opravu trvalého bydliště manželů V.  
Hlasování o opraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy. 
 
 
 

 

183/4/6/2011 Návrh na prohloubení Spolupráce mezi Agenturou pro sociální 
začleňování v romských lokalitách a statutárním městem Přerov           
v období let 2011-2012 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. neschvaluje návrh na prohloubení spolupráce mezi Agenturou pro sociální začleňování            

v romských lokalitách a statutárním městem Přerov v období let 2011-2012, dle důvodové 
zprávy. 

 
2. 1. doporučuje zachovat spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování v romských 

lokalitách a statutárním městem Přerov v kontextu uzavřeného dokumentu "Memorandum       
o spolupráci", dle důvodové zprávy. 
 

 
Diskuse: 
p. Hlavinka:  
- navrhl úpravu usnesení: vyškrtnout bod 1) usnesení. Bod 2) usnesení upravit doplněním 

názvu agentury. 
Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo 10 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 
 
 
 
PŘESTÁVKA  10.04 – 10.10 hodin 
 
 
 

 

7.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

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

184/4/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části p.č. 1205  
orná půda o výměře 300 m2  v k.ú. Žeravice. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

185/4/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1137/6 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 1137/6 ost.pl. o výměře 226 m2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

186/4/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný/úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova- pozemku 
p.č. 312/9,  p.č. 312/12, p.č. 411  v  k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr  statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 411 ostatní 

plocha, ostatní komunikace  o výměře 1368 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví  České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 
390/42, Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2. schvaluje záměr  statutárního města Přerova - bezúplatný převod  pozemků p.č. 312/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře  1363 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře 56 m2   v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví  České republiky - Úřadu                  
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2,      
IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

187/4/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí 
do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 6577/123, pozemků p.č. 
6577/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 6577/119 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 19 m2, p.č. 6577/123 (zastavěná plocha a nádvoří)     o výměře 728 m2, p.č. 
6577/177 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 6577/183 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 87 m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – manipulační plocha)       o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1263 m2, p.č. 6577/270 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 123 m2, vše v k.ú. Přerov, budovy č.p. 9 postavené    na pozemku p.č. St.19 včetně 
příslušenství (stodola a chlévy) a pozemku p.č. St.19 (zastavěná plocha    a nádvoří) o výměře 1080 
m2, vše v k.ú. Svrčov, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov. 
 
VARIANTA  II.: 
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 6577/123, pozemků p.č. 
6577/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 6577/119 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 19 m2, p.č. 6577/123 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 728 m2, p.č. 6577/177 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 6577/183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
87 m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 1263 m2, p.č. 6577/270 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
o výměře 123 m2, vše v k.ú. Přerov, do základního kapitálu společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov. 
 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

188/4/7/2011 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-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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. 34 o výměře 18 m2. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 

 

189/4/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město 
(objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. 
Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov 
realizovaný kupní smlouvou ze dne 3.9.2010 – stanovení dalšího 
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postupu z důvodu nezaplacení celé výše kupní ceny v termínu 
stanoveném kupní smlouvou 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit právní úkon odstoupení statutárního města 
Přerova od kupní smlouvy uzavřené dne 3.9.2010 mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím 
a společností KARAT Software a.s., IČ: 25352687, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, jako kupujícím,     
a to z důvodu nezaplacení celé výše kupní ceny řádně a včas, konkr. nezaplacením poslední splátky 
kupní ceny ve výši 2 mil. Kč v termínu stanoveném kupní smlouvou do 15.12.2010. Předmětem kupní 
smlouvy je úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č. p. 2881 
příslušné k části obce Přerov I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 
2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. 
 
VARIANTA  II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
3.9.2010 mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím     a společností KARAT Software a.s., 
IČ: 25352687, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy    č. p. 2881 příslušné k části obce 
Přerov I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku     p. č. 2554/13 v k. ú. Přerov        
a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. Předmětem dodatku č. 1 bude ujednání      
o odložení splatnosti poslední splátky kupní ceny ve výši 2 mil. Kč  z termínu nejpozději                    
do 15.12.2010 na termín nejpozději do 30.4.2011. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

190/4/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky (garáže) č.2863/102 v objektu bytový 
dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,               
na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
VARIANTA  I.: 
1.  zrušit své usnesení č.  1143/33/3/2010 bod 2 ze dne 4.10.2010, kterým schválilo úplatný 

převod - nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu bytový dům 
č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 
39, 41) v k.ú. Přerov  a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku 
p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do  společného 
jmění manželů Ing.V.  a L.K.,  za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase 
obvyklá). 

 
2.  schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2790/3 
(Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy       
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a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova           
do  vlastnictví J.K., za kupní cenu  ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 
3.  neschválit úplatný převod -  nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2            

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města  
Přerova do  společného  jmění  manželů Ing. P. a  I.J. 

 
VARIANTA  II.: 
1. zrušit své usnesení č.  1143/33/3/2010 bod 2 ze dne 4.10.2010, kterým schválilo úplatný 

převod - nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu bytový dům č.p. 
2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 
41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do  společného jmění 
manželů Ing.V.  a  L.K., za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 
2.   neschválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2            

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do  vlastnictví J.K. 

 
3.  neschválit úplatný převod -  nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z  vlastnictví  statutárního města 
Přerova   do společného jmění manželů Ing. P.  a  I.J. 

 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

191/4/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2487/5 v objektu k bydlení č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov – 
uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA   I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku smlouvy o převodu 
vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2487/5 
v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31), 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení        
ve výši 5177/166385 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 168.457,- Kč                                  
a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše      
v k.ú. Přerov ve výši 5177/166385 za cenu 15.564,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 120.108,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
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platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 304.129,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,           
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
do vlastnictví nájemkyně, paní J.Z.  z původního termínu do 16.7.2010 na nový termín do 18.11.2010. 
 
VARIANTA  II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
1. neschválit uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu 

kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2487/5 v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 
2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 
5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 
5177/166385 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 168.457,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov ve 
výši 5177/166385 za cenu 15.564,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v 
objektu k bydlení ve výši 120.108,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 304.129,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v 
platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní J.Z., z původního termínu do 16.7.2010 na nový 
termín do 18.11.2010. 

 
2. schválit odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové 

jednotky č. 2487/5 v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5177/166385 za cenu ve výši 30 % znaleckého 
posudku, tj. 168.457,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5734/14, 
5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov ve výši 5177/166385 za cenu 15.564,- Kč, včetně 
doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 120.108,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve 
výši 304.129,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní 
J.Z., z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 304.129,- Kč v termínu do 16.7.2010. 

 
 
Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

192/4/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném     
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

10.9.2010  na nebytový prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti       
č. 35 o výměře 12,3 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským 
sdružením "Agentura 4U", se sídlem Přerov I-Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako 
nájemcem, ke dni 31.1.2011. 
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Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 

 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 25 o výměře 15,5 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením "Agentura 4U", se sídlem Přerov I-Město, 
Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou     
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného bude činit  3.100,- Kč/rok, tj. 200,- Kč/m2/rok 
-pro sdružení neziskového charakteru. Účelem nájmu bude využití prostoru jako kancelář. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

193/4/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26) 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu bydlení č.p. 882, příslušném          
k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26) o výměře 172,92 m2  mezi 
statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem      
a L.P., jako nájemcem. Nájemní smlouva bude  uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 126.720,-Kč/rok, tj. 800,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 680,-
Kč/m2/rok  u pomocných místností.Účelem nájmu bude využití prostor pro hostinskou činnost.  
(nájemné dle původní nájemní smlouvy ze dne 29.12.2000) 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 28.2.2011 
 

VARIANTA  II.: 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu bydlení č.p. 882, příslušném             
k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26) o výměře 172,92 m2  mezi 
statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem      
a L.P., jako nájemcem. Nájemní smlouva bude  uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 230.340,-Kč/rok, tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 
1.200,-Kč/m2/rok u pomocných místností.Účelem nájmu bude využití prostor pro hostinskou činnost.  
(nájemné dle vnitřního předpisu č.7/09) 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 28.2.2011 
 

Předkladatelka materiálu Ing. Havlíčková doporučila variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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194/4/7/2011 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 11.6.2008 ve znění dodatků č.1 ze dne 2.6.2009 a č.2 ze dne 23.3.2010         
na  nebytový prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město,       
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. 108  o výměře 6,6 m2  
uzavřené  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  neziskovým sdružením  
AMADEUS o.s.,   se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Na Horecku 557,  IČ 26537311, jako 
nájemcem,  ke dni 19.1.2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

7.5.4 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/14  v k.ú. Přerov (autobusové nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  souhlasí s přenecháním části pozemku p.č. 1019/14 ost.pl., ost.komunikace v k.ú. Přerov -        

3 parkovací stání do podnájmu pro Radomíra Buigla, místem podnikání Přerov I-Město, nám. 
Svobody 1486/7, IČ 49600397, když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 
36249840. Účelem podnájmu je využití pro stání vozidel TAXI. 

 
2. nesouhlasí s přenecháním části pozemku p.č. 1019/14 ost.pl., ost.komunikace v k.ú. Přerov -  1 

parkovací stání do podnájmu pro občanské sdružení SENIOR CLUB-Přerov o.s., se sídlem 
Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 54, IČ 22839798, když nájemcem je společnost 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, 
Slovenská republika, IČ 36249840. Účelem podnájmu je využití pro stání vozidla přepravující 
zdravotně postižené osoby. 

 
Předkladatelka  Ing. Havlíčkova materiál stáhla. 
 
 
 

 

195/4/7/2011 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I – Město,    
na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky              
s dětmi) 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2  ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
28.4.2009 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.12.2009 části nebytových prostor o  celkové výměře 
1.557,06 m2  v objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5733/6 v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky s dětmi, ul. 9. května 107) a movitých věcí, mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a občanským sdružením Armáda spásy v ČR, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411, jako výpůjčitelem. 
 
Dodatkem č. 2 se mění znění článku I., odst. (3) smlouvy o výpůjčce tak, že text: 
 
"(3) Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání nebytové prostory situované      
v I.PP (371,40 m2), I.NP (672,08 m2) a II.NP (513,58 m2) budovy uvedené v odst. (1) o celkové 
výměře 1.557,06 m2 a movité věci uvedené v čl. I. odst. (2) této smlouvy. Nebytové prostory 
přenechané vypůjčiteli do užívání jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 k této smlouvě (skladba 
podlahových ploch)." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"(3) Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání nebytové prostory situované     
v I.PP (371,40  m2), I.NP (672,08 m2), II.NP (513,58 m2) a III.NP (423,37 m2) budovy uvedené v odst. 
(1) o celkové výměře 1.980,43 m2 a movité věci uvedené v čl. I. odst. (2) této smlouvy. Nebytové 
prostory přenechané vypůjčiteli do užívání jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 k této smlouvě 
(skladba podlahových ploch)." 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

196/4/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5207/1 a p.č. 5207/17, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a SMP Net s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení NTL plynovodu, spojené s právem přístupu        
a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního města Přerova 
p.č.5207/1 a p.č.5207/17, oba v k.ú. Přerov, ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená   
o příslušnou sazbu DPH. Budoucí  oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené                       



 24 

s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy          
o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

197/4/7/2011 Poskytnutí dotace na provoz WC pro pana Šmiřáka Alana, 
provozovatele restaurace U radnice, se sídlem na náměstí 
T.G.Masaryka 16 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši      
20 000,- Kč na zabezpečení provozu  WC  restaurace U radnice   v roce 2011 pro provozovatele 
restaurace U radnice, pana Šmiřáka Alana,  se sídlem restaurace nám. TGM 16,  Přerov. 
 
VARIANTA  II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 20 000,- Kč na zabezpečení provozu  WC  restaurace U radnice   v roce 2011 pro provozovatele 
restaurace U radnice, pana Šmiřáka Alana,  se sídlem restaurace nám. TGM 16,  Přerov. 
 
 
Primátor Ing. Lajtoch: 
- náměstek primátora Mgr. Kulíšek předloží na příští schůzi Rady města Přerova koncepci 

umístění veřejných WC na území města Přerova. 
Předkladatelka Ing. Havlíčková doporučila variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

198/4/7/2011 Nájem movité věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movité věci            
ve vlastnictví statutárního města Přerova (tj. teleskopického manipulátoru MERLO PANORAMIC 
P32,6 PLUS s příslušenstvím, v.č. C0258284) mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem    
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město,         
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou     
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 159.547,50 Kč/rok navýšených o DPH v příslušné 
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účelem 
nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelské činnosti nájemce, uvedené               
ve společenské smlouvě nájemce a zapsané jako předmět podnikání nájemce v obchodním rejstříku     
(tj. nakládání s odpady). 
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Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

199/4/7/2011 Nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
vybavení ubytovny Chemik 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí          
ve vlastnictví statutárního města Přerova - vybavení ubytovny Chemik, které jsou uvedeny v příloze 
č.1, v příloze č. 2 a v příloze č. 3 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem 
Františkem Kornelem, místem podnikání Partyzánská 324, Bochoř, IČ: 46584994, DIČ: 
CZ520709354 jako nájemcem. Účelem nájmu bude užití movitých věcí pro zajištění provozu 
ubytovny provozované nájemcem v budově č.p. 1573, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící 
na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou                       
s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude činit 16.831,70 Kč ročně navýšených o DPH v platné 
sazbě. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 1.3.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Čajka a pan Dohnal v 11.09 hodin. 

 

 

212/4/9/2011 Správa města - dopis Mgr. Vladimíra Puchalského 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
1. bere na vědomí dopis Mgr. Vladimíra Puchalského ve věci správy města Přerova. 
 
2. ukládá primátorovi svolat v této záležitosti jednání politických stran zastoupených v 

Zastupitelstvu města Přerova. 
 
 
Na základě připomínek členů Rady primátor Ing. Lajtoch dal hlasovat pouze o bodu 1) usnesení, bod 
2) usnesení byl vyškrtnut. 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Hrubá v 11.27 hodin. 
 
 
 

 
 
8.  RŮZNÉ 
 

200/4/8/2011 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov III-Lov ěšice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  na pojmenování 
ulice v Přerově, část Přerov III – Lověšice, v katastrálním území Lověšice u Přerova názvem  Nivky. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

201/4/8/2011 Návrh na stanovení měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Přerova, a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání stanovuje výši měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova, a dne, od kterého jim 
bude peněžité plnění poskytováno ve výši a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

202/4/8/2011 Rámcový program oslav 755 let města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o rámcovém  programu oslav 755 let 
města Přerova. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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PŘESTÁVKA  12.00 – 13.00  hodin 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 13.01 hodin. 

203/4/8/2011 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově obrazového záznamu mezi statutárním 

městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o. se sídlem Přerov,          
U Bečvy 2883, IČ: 28624882 jako zhotovitelem na dobu určitou do 31.12.2011. Předmětem 
smlouvy bude výroba a odvysílání zpravodajských bloků včetně bloku sportovního, 
vyhotovení záznamu těchto programů a vysílání infotextu  zhotovitelem pro objednatele         
za celkovou odměnu ve výši 2.156.700,- Kč. 

 
2. ukládá Kanceláři primátora p řipravit výb ěrové řízení na dodavatele obrazového 

záznamu na další období. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 30.6.2011 

 
Mgr. Kulíšek: 
- navrhl bod 2) usnesení tohoto znění:  Rada města Přerova ukládá Kanceláři primátora 

připravit výb ěrové řízení na dodavatele obrazového záznamu na další období. 
Hlasování o novém bodu 2) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
Hlasování o bodu 1) a 2) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 

 

204/4/8/2011 Poskytnutí finančních příspěvků – „Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR“, Konfederace politických vězňů České 
republiky, Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací – 
Pomocné technické prapory, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1.  
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR“, I Č: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 20, na zajištění 
aktivit Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

122,0 - 5,0 117,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 
+5,0 

5,0 

 
 
1 
b)  neschválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Vojenské sdružení rehabilitovaných 
AČR“, IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 20, na zajištění aktivit Územní rady 
Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov. 

 
2.  
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Konfederace 
politických vězňů České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na 
zajištění aktivit Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51, Přerov, 
včetně následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

117,0 * - 5,0 112,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 5,0 
+5,0 

10,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Konfederace politických vězňů České 
republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit Konfederace 
politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51, Přerov. 

 
3.  
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravskoslezský 
svaz Vojenských táborů nucených prací – Pomocné technické prapory, IČ: 00546011, se 
sídlem Brno, Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov, 
včetně následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

112,0 * - 5,0 107,0 

3319   1  Ostatní záležitosti kultury 10,0 * + 5,0 15,0 
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5222 +5,0 
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravskoslezský svaz Vojenských 
táborů nucených prací – Pomocné technické prapory, IČ: 00546011, se sídlem Brno, 
Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov. 

 
4.  
a) schválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz 
bojovníků za svobodu, o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění 
aktivit Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov, včetně 
následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

107,0 * - 5,0 102,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 15,0 * + 5,0 
        +5,0 

20,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
 
b) neschválit poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov. 

 
 
Primátor Ing. Lajtoch doporu čil ve všech 4) bodech usnesení variantu a) schválit poskytnutí 
dotace. 
Hlasování o doporučených variantách a):  Usnesení byla přijata jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 

 

205/4/8/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova                        
na propagačních materiálech 4. ročníku Memoriálu Pavla Holíka – nohejbalového turnaje trojic mužů 
HONEMSEM  NOHEJBAL PŘEROV. 
 
Usnesení byla přijata jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

206/4/8/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 



 30 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova  na pamětních 
medailích 23. základny vrtulníkového letectva 
 
Při hlasování bylo 10 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byly přizvány Ing. Novotná a Ing. Kučerová v 13.47 hodin. 

207/4/8/2011 Zajištění vysoké míry bezpečnosti dat při distribuci materiál ů pro 
jednání orgánů města v systému IntraDoc  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
schvaluje variantu I. dle důvodové zprávy. 
 
VARIANTA  II.: 
schvaluje variantu II. dle důvodové zprávy. 
 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil varantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Kučerová ve 14.04 hodin. 
 
 

 

210/4/9/2011 V Přerově OTEVŘENO  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi realizovat ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů úkoly vyplývající z usnesení 
39/2/7/2010, schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: průběžně 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
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211/4/9/2011 Programové prohlášení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje Programové prohlášení Rady města Přerova na volební 
období 2010 - 2014. 
 
Diskuse: 
p. Hlavinka: 
- v programovém prohlášení v oddíle 3. DOPRAVA doplnit text:  „ve spolupráci 

s Olomouckým  a Zlínským krajem budeme podporovat projekt letišt ě „Střední 
Morava“ se smíšeným provozem“ 

- oddíl 3. DOPRAVA doplnit text:  pro větší bezpečnost budeme pokračovat ve výstavbě 
osvětlených bezbariérových přechodů pro chodce 

Ing. Dostal: 
- v programovém prohlášení v oddíle 5. VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ  OBLAST  A  

BYDLENÍ  doplnit jako čtvrtou odrážku text: budeme podporovat etickou výchovu 
ve školách 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná ve 14.18 hodin. 
 
 
 

 

208/4/8/2011 Městský program prevence kriminality 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Jaroslav Čermák manažer Prevence kriminality. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje finanční spoluúčasti v projektech „Městského programu prevence kriminality 2011“    

v minimální výši 10% celkové částky, 
 
2. schvaluje záměr financování stavebních  úprav vybraných prostor v budově Chemoprojektu 

včetně úpravy elektroinstalace, světel a zvukové izolace místnosti ve výši cca 200 000,- Kč        
s DPH, 

 
3. schvaluje záměr financování tvorby optického propoje k nejbližšímu optickému uzlu 

společnosti Nej Tv, a.s.  ve výši cca 70 000,- Kč s DPH, 
 
4. pověřuje zajištěním předmětné akce dle bodu 1) a  bodu 2) usnesení manažera prevence 

kriminality Ing. Jaroslava Čermáka, 
 
5. pověřuje zajištěním předmětné akce dle bodu 3)usnesení ředitele MP Bc. Omara Teriaki 
Termín:  rok  2011 
 
 
Diskuse: 
Ing. Čermák: 
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- navrhl úpravu usnesení:  v bodě 3) vyškrtnout společnosti Nej Tv,  a.s. 
- v důvodové zprávě v bodě 2) doplnit:   v Přerovských listech. 
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

209/4/8/2011 Smlouva o poskytnutí pronájmu vláken 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí pronájmu optických vláken mezi 
společností Nej TV a.s.zastoupené ředitelem Nicolasem Boissinem a statutárním městem Přerovem 
zastoupeným primátorem Ing. Jiří Lajtochem 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 

 

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

 
Mgr. Kulíšek: 

� navrhl usnesení: 

213/4/9/2011 Zakladatelská listina TSMPr, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání pověřuje tajemníka MMPr Ing. Jiřího Bakalíka připravit na příští 
schůzi Rady města Přerova aktualizaci zakladatelské listiny společnosti TSMPr, s.r.o. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 2.2.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 
 
 
 
 
Ing. Lajtoch: 

� konání zasedání Zastupitelstva města Přerova v klubu Teplo na Horním náměstí – máme 
odsouhlaseno představenstvem společnosti Teplo, které zakoupí i hlasovací zařízení, které si 
budeme pronajímat za stejných finančních podmínek, jako je tomu doposud. Navíc budeme 
mít k dispozici diaprojektor, mikrofon pro všechny zastupitele, webkameru s propojem          
na přímý přenos vysílaný Kabelovou televizí. V předsálí bude obrazovka, která bude 
monitorovat průběh zasedání.  

 
 
 
 
Mgr. Kulíšek: 
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� konference rektorů všech vysokých škol v prostorách klubu Tepla s využitím prostor na 
zámku v Mervartové síni – uskuteční se začátkem března. 

 
 
 
 

Bc. Zatloukal: 

� průjezd ulicemi Wilsonova a Jiráskova – zabývat se možností zátarasů, které by znemožnily 
průjezd těmito ulicemi a v případě potřeby průjezdu se daly spouštět z Městské policie. Jednal 
už o této variantě s hasiči, kteří v tom nevidí problém.  

214/4/9/2011 Pěší zóna 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru majetku ve spolupráci s TSMPr, s.r.o. a Městskou 
policií zabývat se zabezpečením průjezdu pěší zóny ulice Wilsonova a Jiráskova. 

Odpovídá: Ing. V. ČAJKA 

Termín: 31.3.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro. 

 

 

Bc. Zatloukal: 

� značky zákazu stání na náměstí TGM, Žerotínově náměstí a Mostní ulici. Značky mají 
platnost do konce června. Je nutné řešit. Požádal, aby odbor majetku nechal vypracovat studii, 
a aby značky byly osazeny co nejdříve dle platných předpisů. 

Ing. Lajtoch: 
- tímto úkolem se bude zabývat odbor majetku. Nutné řešit  především centrum města. 
Ing. Bakalík: 

- tento úkol řeší odbor dopravy, který teď intenzivně jedná s Dopravním inspektorátem. 
Vrátíme se k zónovému parkování. Na jaře se začnou osazovat nové dopravní značky. 

Bc. Zatloukal: 

� osadní výbory a komise místních částí - přidělení garancí jednotlivým radním, stejně jako 
tomu bylo v minulém volebním období. 

Ing. Lajtoch: 
Dne 29. 1. proběhnou volby, připraví se harmonogram konání veřejných schůzí. Na schůzi Rady 
města Přerova v únoru budou přiděleny garance za činnost komisí a výborů jednotlivým radním. 
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� Tyršův most – požadavek, aby na každé jednání investiční komise předložil odbor rozvoje 
informaci jak pokračuje stavba, kolik se proinvestovalo.  

Ing. Lajtoch. 
- stavba se řídí harmonogramem,  práce mají končit 8. května 2012.  
- odbor rozvoje zajistí informování členů investiční komise.. 
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Ing. Dostal: 

� pozvánky členům Rady města na schůze komisí Rady města   
Ing. Lajtoch. 
- členům Rady se budou zasílat pozvánky, zápisy a usnesení ze všech komisí Rady.  
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� přehled za minulé volební období - které poradenské firmy a  za jaké prostředky pro nás 
dělaly veřejné soutěže.  

Ing. Lajtoch: 
- na webových stránkách města jsou uvedena výběrová řízení, která proběhla, za jaké finanční 

prostředky a usnesení rady s celým průběhem výběrového řízení včetně vyhodnocení.  
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� dotaz - investiční akce na které máme dostat dotace - je vše v časovém souladu? 
Ing. Lajtoch: 
-  nové investice představují částku 190 mil. Kč, z toho 50 mil. Kč je IPRM, 40 mil. Kč na 
 zateplení základních škol.  
Mgr. Kulíšek:  
- v seznamu investic jsou akce, které by se měly uskutečnit. Některé akce přecházejí z minulého 

roku.   
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� ukončené a kolaudované stavby  - jsou převedeny do majetku města? 
Ing. Lajtoch: 
- nejsou oficiálně předány, vedou se jako rozpracované. Nejsou v účetní evidenci jako majetek.  
 
 
 
 
Ing. Dostal: 

� dláždění Spálenec – kostky jsou ve špatném stavu. Dá se provizorně předláždit? 
Ing. Lajtoch: 
- mělo by být součástí II. etapy opravy mostu.  
Mgr. Kulíšek:  
- zpracovává se projektová dokumentace na celou Pivovarskou ulici. Chci připomenout  

možnost vybudování nového parkovacího domu na místě bývalého kina Jas. Památkáři s tím 
nemají problém, existuje studie, dle které není touto stavbou znemožněn výhled na zámek.  

Bc. Zatloukal:  
- TSMPr předlažďují na základě požadavku odboru majetku.  
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p. Zácha, DiS: 

� protipovodňová opatření v Přerově – navýšení nábřeží a bagrování koryta Bečvy. Jednáme 
s Povodím Moravy? 

Mgr. Kulíšek: 
- prioritou je suchý poldr. Jde o obrovskou investici, která vázne na výkupech majetku. 

Navýšení nábřeží E.Beneše – musíme s odborem rozvoje učinit první kroky, ke kterým 
potřebujeme mít souhlas Povodí Moravy. Jednal se zástupci organizace, která činí kroky 
k tomu, aby bylo vybagrováno koryto Bečvy, aby se zvýšil průtok a zmenšily břehy. Mají       
na to již vypracovaný projekt.  

Ing. Lajtoch: 
- Odbor rozvoje musí zpracovat studii a návrh technického řešení. Analyzovali jsme problémy, 

které vyvstaly z povodně 17.5.2010 a musíme najít způsob předejití obdobné situace. 
 
 
 
 
Ing. Čermák: 

� zastávka (záliv) na Kabelíkové ulici, zvlněný povrch – byl to úkol do konce roku. Starší 
lidé mají problém s nástupem do autobusů. 

Ing. Bakalík: 
Chystá se projektová příprava. Někteří občané jsou proti zvětšení zálivu. Musíme jednat s oběma 
stranami občanů. 
 
 

 

10.  ZÁVĚR,  TISKOVÉ   ZPRÁVY  
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 4. schůzi Rady města Přerova dne 19. ledna 2011 v 15.30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 24. ledna 2011 

 

 

 

 

 

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