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USNESENÍ  z  82. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2010 

 

3354/82/1/2010 Program 82. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 82. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2010 
 
2. schvaluje pana Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

3355/82/2/2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží 
a služeb 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o přijímání 
platebních karet při placení zboží a služeb uzavřené dne 26. 8. 2004 mezi Městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782. 
 

 

3356/82/2/2010 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise volného času               
a sportu a Komise zdravotní a sociální pomoci  

Rada města Přerova po projednání odvolává na vlastní žádost na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů z funkce člena Komise volného času a sportu 
a Komise zdravotní a sociální pomoci MUDr. Aleše Kuču, a to s účinností k 31.3.2010. 
 

 

3357/82/2/2010 Kontrola plnění usnesení 3219/79/7/2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny, 
 
2. schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 40.000,-- Kč         

na organizační a technické zabezpečení 10. ročníku akce MOSTY 2009, které se uskuteční     
4. června  2010, 

 
3.  schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 40.000,-- Kč         

na částečnou úhradu nákladů na tisk almanachu „Čtyřicet muzikálových let Dostavníku“, 
připravovaného v souvislosti s oslavami 40. výročí založení subjektu  Divadlo DOSTAVNÍK 
Přerov, o.s. 

 
 

3358/82/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 41 747,- Kč panu L. H. na 
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vybudování domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 32/3 v k.ú. Lýsky pro novostavbu 
rodinného domu v ul. U Silnice. 
 

 

3359/82/3/2010 Opatření obecné povahy 

Rada města Přerova po projednání nevydává Opatření obecné povahy – Územní opatření o stavební 
uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice 
I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí “ pro stavbu administrativní budovy situovanou na pozemku parc.č. 4116/1 v katastrálním 
území Přerov a oplocení pozemků parc.č. 4116/1, 4116/2 a 4116/3 v katastrálním území Přerov.  
 

 

3360/82/3/2010 Generální koordinátor realizace IPRM Přerov-Jih  - schválení veřejné 
zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje zadání  veřejné zakázky na generálního koordinátora realizace IPRM Přerov – Jih, 

zadávanou v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,        

o veřejných zakázkách a zadávací dokumentaci , 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce,  a to: 
 
 

Společnost IČ 
 

Naviga4, s.r.o., Miloš Blaškovan, Pernerova 
239/11,186 00 Praha  8 
  

26756102 

Progrant, s.r.o., Martin Matějovský, Vršovická 
796/37, 101 00  Praha 10 
  

26943131 

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, 
Ing. Martin Kučera, Horní náměstí 5 
772 00 Olomouc 
  

64631109 

RENARDS, s.r.o., Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. 
Vídeňská 7,  Brno 
  

25327275 

Grantika České spořitelny, a.s. , Ing. Karel 
Goldemund, Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno 
 

25597001 
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4. ustanovuje dle § 59,71 a 74  zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro otevírání 
obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

 
 

Členové komise Náhradníci komise 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Jaroslav Čermák 

Ing. Jiří Lajtoch Václav Zatloukal 
Ing. Pavel Gala  Ing. Miroslava Machurová 
Ing. Jiřina Vaškových Ing. Hana Mikulová 

Bc. Ivo Kropáč  Ing. Zdeněk Kazílek 
 

 

3361/82/3/2010 Veřejné logistické centrum – uzavření smlouvy na zpracování žádosti 
do OPNS 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr uzavření Smlouvy na zajištění expertních              
a poradenských služeb ve věci financování přípravy Veřejného logistického centra Přerov mezi 
Statutárním městem Přerovem a partnerem: Fleishman-Hillard, s.r.o., Praha, IČ 25670247, v ceně      
do 450 000 Kč vč. DPH. 
 

 

3362/82/3/2010 Územně analytické podklady ORP Přerov – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování úplné aktualizace dokumentace 

„Územně analytické podklady ORP Přerov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 
od STEMIO a.s., J. Staši 165, Zlín – Malenovice, IČ 28203011, za nabídkovou cenu             
330 000,- Kč bez DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Stemio a.s.,   

J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice, IČ 28203011, s nabídkovou cenou 330 000,- Kč bez 
DPH. 

 
 

3363/82/3/2010 Přerov, ZŠ Hranická 14, Přerov - Předmostí – energetické opatření – 
zateplení – pověření zadavatelskou činností – oprava usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení pod číslem 3305/81/3/2010 projednané na schůzi Rady města Přerova 

dne 17.2.2010 ve věci pověření zadavatelskou činností 
 
2. pověřuje společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 255 33 843 

komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky na realizaci 
energetických opatření – zateplení objektu ZŠ Hranická 14, Přerov - Předmostí 

 
3. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi společností RTS a.s., se sídlem Lazaretní 13,     

615 00 Brno, IČ 255 33 843 a Statutárním městem Přerov na zajištění zadávacích řízení            
s odměnou mandantáře do výše 96 000,- Kč (vč. DPH) 
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3364/82/3/2010 Přerov Škodova 33,  Jižní čtvr ť II/13, parkoviště Jižní čtvr ť 4  – 
pověření zadavatelskou činností – oprava usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení pod číslem 3304/81/3/2010 projednané na schůzi Rady města Přerova 

dne 17.2.2010 ve věci pověření zadavatelskou činností 
 
2. pověřuje společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 255 33 843 

komplexním zajištěním zadávacích řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky na realizaci 
výměny oken, sanace zdiva a zateplení obvodového pláště domu Škodova 33,  výměny střešní 
krytiny, oken, zdravoinstalace a rekonstrukce sklepních prostor domu Jižní čtvrť II/13             
a veřejné zakázky na realizace parkovišť a opravy komunikací Jižní čtvrť 4. 

 
3. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi společností RTS a.s., se sídlem Lazaretní 13,     

615 00 Brno, IČ 255 33 843 a Statutárním městem Přerov na zajištění zadávacích řízení            
s odměnou mandantáře do výše 70 000,- Kč (vč. DPH) na jednotlivé zadávací řízení. 

 
 

3365/82/3/2010 Vnější osobní výtah s parametry pro OsOSPaO Smetanova, Přerov – 
schválení zadávacího řízení 

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

k úplnému předání a dokončení stavby vnějšího osobního výtahu s parametry pro OsOSPaO 
Smetanova 2015/7, Přerov v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
 Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
1. ZJS Zavadil Jaroslav, Přerov   488 24 372 
2. PROFISTAV Přerov a.s. Přerov   253 95 653 
3. PSS Přerovská stavební a.s. Přerov  277 69 585 
4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov  496 89 053 
5. STAVAREX PLUS s.r.o.   275 41 169 
 

 

3366/82/3/2010 Výkon trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce 
Tyršova mostu v Přerově – schválení zadávacího řízení 

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

trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce Tyršova mostu v Přerově,          
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou 
zakázkou malého rozsahu 
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2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
 Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
1. Stavební a inženýrský servis s.r.o. Olomouc 258 70 513 
2. KN PROJECT , Ing. Knápek, Zábřeh  649 62 750 
3. NAPKO spol. s r.o., Olomouc   476 68 407 
4. IP systém a.s., Olomouc   267 87 971 
 

 

3367/82/3/2010 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VII. etapa parkoviště    
Pod Skalkou – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání pověřuje společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 
Brno, IČ 255 33 843  komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky 
na regeneraci panelového sídliště Předmostí - VII. etapa parkoviště Pod Skalkou.  
 

 

3368/82/3/2010 Příprava projektů energetických opatření ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu        
a MŠ K.Kouřilka v Přerově – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na  přípravu projektů energetických opatření ZŠ Svisle,    

ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (zákon) otevřeným řízením 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona oznámení o zakázce 
 

 

3369/82/4/2010 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

 

3370/82/5/2010 Školská rada při ZŠ U tenisu – změna zástupce zřizovatele 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vzdání se funkce členky školské rady při Základní škole Přerov, U tenisu 4, 

paní Edity Rozsívalové ke dni 12. 2. 2010 na vlastní žádost, 
 
2. jmenuje s účinností od 15. 03. 2010 do funkce členů školské rady při Základní škole Přerov, 

U tenisu 4,  Mgr. Radovana Rašťáka a Ing. Zdeňka Kazílka. 
 

 

3371/82/5/2010 Použití znaku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Centrem 
ekumenického setkávání a dialogu v Olomouci, IČ: 26534568, Dr. Milady Horákové 23, PSČ: 772 00 
Olomouc, v souvislosti s organizací mezinárodní putovní výstavy Anna Franková – odkaz pro 
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současnost. 
 

 

3372/82/5/2010 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.12 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 36,  s  paní  B.M., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s manželi J.a G.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s  paní  B.J. (zast. opatrovnicí  paní  Zdenkou Kořínkovou). 
 

 

3373/82/5/2010 Odpověď na žádost o zpracování informace o rozsahu a kvalitě 
dosavadní spolupráce mezi statutárním městem Přerov a Úřadem 
vlády České republiky, Odborem pro sociální začleňování v romských 
lokalitách (Agentura) 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na žádost o zpracování informace            
o rozsahu a kvalitě dosavadní spolupráce mezi statutárním městem Přerov a Úřadem vlády České 
republiky, Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura), dle důvodové zprávy. 
 

 

3374/82/5/2010 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. 54 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18 s manželi Z.a M.H. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 
 

 

3375/82/5/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Základní školou Přerov, Trávník 27, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ 45180091, jako poskytovatelem veřejné služby. 
 

 

3376/82/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4672/11 a  části 
pozemků p.č. 4672/1, oba v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 4672/11 zast. plocha     
a nádvoří o výměře 378 m2 a  části pozemků p.č. 4672/1 ost. plocha  o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. 
Přerov,  do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných 
částech domu č.p. 481, příslušného k části obce Přerov I – Město, a to následovně: 
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Č.jed.      Způsob využití                 LV č.        Vlast. Podíl 
 
481/1                  byt                       7190           697/22903 
 
481/2                  byt                       13795         606/22903 
 
481/3                  byt                       7190           360/22903 
 
481/4                  byt                       7190           524/2290 
 
481/5                  byt                       7190           528/22903 
 
481/6                  byt                       7190           697/22903 
 
481/7                  byt                       15420         606/22903 
 
481/8                  byt                       7190           360/22903 
 
481/9                  byt                       7190           524/22903 
 
481/10                byt                       16213         697/22903 
 
481/11                byt                       7190           697/22903 
 
481/12                byt                       7190           606/22903 
 
481/13                byt                       7190           360/22903 
 
481/14                byt                       16214         524/22903 
 
481/15                byt                       7190           697/22903 
 
481/16                byt                       15275         697/22903 
 
481/17                byt                       7190           606/22903 
 
481/18                byt                       7190           360/22903 
 
481/19                byt                       7190           524/22903 
 
481/20                byt                       7190           697/22903 
 
481/21                byt                       7190           697/22903 
 
481/22                byt                       7190           606/2290 
 
481/23                byt                       7190           360/22903 
 
481/24                byt                       7190           524/22903 
 
481/25                byt                       14655         697/22903 
481/26                byt                       14731         697/22903 
 
481/27                byt                       7190           606/22903 
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481/28                byt                       7190           360/22903 
 
481/29                byt                       15584         524/22903 
 
481/30                byt                       16212         697/22903 
 
481/31                byt                       14654         697/22903 
 
481/32                byt                       14253         606/22903 
 
481/33                byt                       7190           360/22903 
 
481/34                byt                       7190           524/22903 
 
481/35                byt                       7190           697/22903 
 
481/36                byt                       14169         697/22903 
 
481/37                byt                       16215         606/22903 
 
481/38                byt                       7190           360/22903 
 
481/39                byt                       7190           524/22903 
 
481/40                byt                       14143         697/22903 
 
 
       Na prodej  pozemku p.č. 4672/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 378 m2 a  části pozemků p.č. 
4672/1 ost. plocha  o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Přerov,  bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku                  
pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov.  
Veškeré náklady spojené  s převodem uhradí kupující. 
 

 

3377/82/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků p.č. 
2152/1, p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3, vše v k.ú. Přerov (pozemky zastavěné 
budovou Čechova 43 a pozemky související) do vlastnictví statutárního 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
pozemků p.č. 2152/1 ostatní plocha o výměře 1242 m2, p.č. 2152/2 zastavěná plocha a nádvoří             
o výměře 713 m2 a p.č. 2152/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, vše v k.ú. Přerov,              
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3378/82/6/2010 Nájemní smlouva se společností Přerovská kapitálová společnost, a.s., 
IČ: 25352571, se sídlem Přerov I-M ěsto, nám. TGM 16 na nájem části 
nebytové jednotky č. 555/6 v budově č.p. 555 příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 194 zast. plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi společností Přerovská 
kapitálová společnost, a.s., IČ: 25352571, se sídlem Přerov I-Město, nám. TGM 555/16 jako 
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pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části nebytové jednotky            
č. 555/6 jiný nebytový prostor situované v 3. NP budovy č.p. 555 příslušné k části obce Přerov            
I-Město postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, a to kanceláří č. 202, 203, 204, 205 a 206           
o celkové výměře 81,65 m2.  
Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu jako kanceláře pro vyřizování přestupkové agendy 
dopravně správních činností. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
2 měsíce. Výše nájemného bude činit 191.736,- Kč ročně bez DPH, tj. 2.348,- Kč/m2/rok bez DPH.  
V nájemní smlouvě bude ujednání o tom, že zaniká nájemní vztah založený mezi pronajímatelem          
a nájemcem na základě smlouvy o nájmu téže části nebytových prostor ze dne 15.1.2003 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 21.7.2006 a dodatku č. 2 ze dne 11.1.2008. 
 

 

3379/82/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 

(novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místností č. 117 - 121       
o celkové výměře 67,92 m2 do podnájmu pro paní Zuzanu Aujeskou, místem podnikání, 
Třebízského 1858/1, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 66707706, když nájemcem je společnost 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, 
Slovenská republika, IČ: 36249840. Účelem podnájmu je provozování občerstvení. 

 
2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 

(novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemcích p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov  - místnosti č. 103,           
o výměře 11,81 m2 do podnájmu pro firmu HDS Retail Czech Republic, a.s., se sídlem náměstí 
Marie Poštové 854, 266 01 Beroun - Město, IČ: 25099167, když nájemcem je společnost 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, 
Slovenská republika, IČ: 36249840. Účelem podnájmu je obchodní činnost, prodejna 
tabákových výrobků, tisku a doplňkového sortimentu. 

 

3380/82/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5764/1 p.č. 5453/1, 
p.č.5455/1, p.č.5371/2, p.č. 1583/1, p.č. 5056 v majetku statutárního 
města Přerova, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel NN na pozemcích p.č. 
5734/1 p.č. 5453/1, p.č.5455/1, p.č.5371/2, p.č. 1583/1, p.č. 5056 , vše  v k.ú. Přerov, které jsou           
v majetku statutárního města Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup        
a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce      
a odstranění kabelu NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3904-16/2009. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5592/122/2009  ve výši 18.550,-Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
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o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 

 

3381/82/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemcích p.č. 5055 a p.č. 5056 oba  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení vedení nízkotlakého plynovodu v rámci stavby „Reko NTL MS Přerov,           
ul. Lančíkových“,  práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za účelem provozování, oprav a údržby 
tohoto plynovodu. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 
povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků p.č. 5055 ost.pl. a p.č. 5056 ost.pl. oba v k.ú. 
Přerov a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3,                
IČ: 27768961 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou           
o příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku povinnému          
z věcného břemene. 

 

3382/82/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemcích p.č. 208, p.č. 209 , p.č. 500 a p.č. 502 vše v k.ú. 
Penčice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení kabelového vedení NN v rámci stavby „Penčice ul. Rohová 4 RD – Brodský, 
NNK“,  práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za účelem provozování, oprav a údržby tohoto 
vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného 
břemene) vlastníkem pozemků p.č. 208 orná půda, p.č. 209 orná půda, p.č. 500 ost.pl. a p.č. 502 ost.pl. 
vše v k.ú. Penčice a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 
(jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku 
(navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů 
od doložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku 
povinnému z věcného břemene. 
 

 

3383/82/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemku p.č. 5116/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
uložení kabelového vedení NN,   práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
povinným z věcného břemene), vlastníkem pozemku p.č. 5116/2 ost.pl. v k.ú. Přerov a společností 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako oprávněným z věcného 
břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku ve výši 1630,- Kč 
(navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu     
č. 5096-65/2009. 
 

 

3384/82/6/2010 Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Přerova 
a jim zřízených organizací 
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Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje nabídku Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem  v Praze 

1, Templová 747, IČ  47116617, jako nejvhodnější nabídku na základě posouzení                    
a hodnocení  nabídek  komisí pro  posuzování a hodnocení nabídek. 

 
2. schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a Kooperativou 

pojišťovnou, a.s., Vienna  Insurance Group se sídlem  v Praze 1, Templová 747, IČ 47116617 
na „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Přerova a jim zřízených   
organizací“  na období  4 let , tj. od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2014 ve výši 6.377.006,- Kč/rok. 

 
 

3385/82/6/2010 Sdělení ve věci úplatného převodu nemovitých a movitých věcí 
tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická kasárna“ v obci a k.ú. 
Přerov pro ČR-Ministerstvo obrany ČR 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí sdělení statutárního města Přerova ve věci 
úplatného převodu nemovitých a movitých věcí tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická 
kasárna“ v obci a k.ú. Přerov -  pro ČR-Ministerstvo obrany ČR, se sídlem Praha 6, Tychonova 1,     
IČ: 60162694, týkající se vyhlášeného výběrového řízení na výběr vhodného zájemce o koupi 
nemovitostí a movitých věcí tvořících uvedený areál, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1. 
 

 

3386/82/6/2010 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movité věci            
ve vlastnictví statutárního města Přerova (tj. speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu typ 
MAN TGS 26.320 6x2-2 LL s nástavbou HALLER X-2C M 21 a děleným sklápěčem SKI-PI-KG, 
SPZ 4M1 3471) 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 určitou do 31.12.2010. Nájemné bude činit 
171.300,-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). 
 

 

3387/82/7/2010 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Zřízení technologického 
centra ORP a pořízení elektronické spisové služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zařadit realizaci projektu Technologického 

centra ORP Přerov do jmenovitých akcí města Přerova na rok 2010 
 
2 ukládá tajemníkovi MMPr zorganizovat setkání starostů ze správního obvodu ORP Přerov      

k problematice spoluúčasti na projektu TC ORP, a připravit podklady k tomuto setkání 
Termín: 23.03.2010 
 

3 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
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Výdajová část rozpočtu v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 45 031,9 - 4 600,0 40 431,9 
6171 5 Investiční akce (org. 500156 – 

Technologic-ké centrum ORP)  
0,0 + 4 600,0 4 600,0 

 
 

3388/82/7/2010 Systém vzdělávání a zvyšování výkonnosti pracovníků magistrátu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ) na projekt "Systém vzdělávání a zvyšování výkonnosti pracovníků magistrátu 
města Přerova", 

 
2. ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Kanceláří tajemníka připravit a předložit projektovou 

žádost o dotaci z OP LZZ, 

Termín: 30.03.2010 

 

3. schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši 424 tis.Kč v letech 2010-2012. 
 

 

3389/82/7/2010 Zavedení procesního řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší soutěž na dodání veřejné zakázky „Zavedení procesního řízení“, jejíž zadání bylo 

schváleno usnesením Rady města Přerova dne 27. 1. 2010 usnesením č. 3285/80/7/2010. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy na dodání veřejné zakázky malého rozsahu „Zavedení procesního 

řízení“ s firmou Centire Czech  s.r.o, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, která v současné době 
realizuje zakázku podle smlouvy o zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní 
analýzy MMPr. 

 
 

V Přerově dne 3. března 2010 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                      Bc. Ivo Kropáč 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 
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