
ZÁPIS 

 

z 25. schůze Rady města Přerova konané dne 14. prosince  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Finanční záležitosti        primátor 
 
4. Rozvojové a investiční záležitosti      Mgr. Kulíšek 
 
5. Investiční záležitosti       Zácha, DiS. 
 
6. Majetkoprávní záležitosti       Zácha, DiS. 
 
7. Školské  záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
8. Sociální záležitosti        Mgr. Hluzín 

   
9. Různé         primátor 
 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města       primátor 
 

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

Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí 
   Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 
E.  Hosté:  
 
Ing. Daniela Novotná  - vedoucí odb. Kanceláře primátora 
Ing. Pavel Gala   - vedoucí odb.koncepce a strategického rozvoje 
Mgr. Zdeněk Vojtášek  -vedoucí odb. správy majetku a komunálních služeb 
p.Miloslav Dohnal  - vedoucí odd. majetkoprávního 
Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odb. ekonomiky 
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odb. sociálních věcí a školství 
Mgr. Petr Karola  - vedoucí odb. vnitřních věcí 
Bc. Jitka Kočicová  - vedoucí odb.evidenčních správních služeb a OŽÚ 
p.Antonín Čechák  - ředitel DSMP 
Ing. Renata Lounová  - projektový manažer  
p.Jana Leitkepová  - firma Equica a.s. 
Vladimír Matějíček  - firma Equica a.s. 
 
F. Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 25. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 14. prosince 2011  v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města, Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     11  pro 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze Rady města byl navržen p. Čestmír Hlavinka. 
Hlasování o ověřovateli:   11  pro 
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1086/25/1/2011 Program 25. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 25. schůze Rady města Přerova konané dne 14. prosince 2011, 
 
2. schvaluje p. Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 
2. KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

1087/25/2/2011 Dodržování technických  náležitostí  nájemních  smluv  a   účelu    
nájmu  u  nebytových  prostor a nebytových objektů ve správě 
Domovní správy města Přerova - kontrola   usnesení MR č. 755/28/2 ze 
dne 24.4.1996 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu Domovní správy města Přerova o 
provedených kontrolách dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu  nájmu u 
nebytových prostor a nebytových  objektů ve správě Domovní správy města Přerova. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1088/25/2/2011 Změna v personálním obsazení - Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce organizačního pracovníka Komise pro cestovní 
ruch a kulturu pana Zdeňka Daňka a jmenuje jejím organizačním pracovníkem Bc. Lenku 
Chalupovou, to vše s účinností od 1.1.2012. 
 
Hlasování: 11 pro 

 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky p. Oldřiška Sedláčková. 

 

3.1/25/3/2011 Nařízení města o stanovení maximální ceny jízdného v MHD 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. ...../2011 o stanovení maximální ceny jízdného 
v městské dopravě osob na území statutárního města Přerova, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 
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Termín: 15.12.2011 
 

Materiál byl předkladatelem Ing. Lajtochem stažen. 
 

1089/25/3/2011 Vnitřní předpis č. ...... /2011 - "Postup při uplatnění DPH" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší s účinností k 31.12.2011 vnitřní předpis č. 10/2011 "Postup při uplatnění DPH", 
 
2. vydává s účinností od 01.01.2012 vnitřní předpis č. ... /2011 "Postup při uplatnění DPH" ve 

znění dle přílohy důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1090/25/3/2011 Vnitřní předpis č.  ../2011 Inventarizace majetku a závazků 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší s účinností k 14.12.2011 vnitřní směrnici č. 10/01 Inventarizace majetku a závazků 

ve znění vnitřní směrnice č. 21/01, 
 
2. vydává s účinností od 15.12.2011 vnitřní předpis č. ../2011 „Inventarizace majetku a závazků“ 

ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1091/25/3/2011 Rozpočtové opatření č. 17 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a č. 2. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1092/25/3/2011 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1093/25/3/2011 Rozpočtové opatření č. 17 – dodatek č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

Stav finančních prostředků ke dni 09.12.2011 

Celkem finančních prostředků                                   188.351.092,43 Kč                                                                                          

− z toho – uloženo                                         1.001.500,00 Kč – podílové listy 

− spořící účet – ČSOB, a. s.                         20.000.000,00 Kč – úrok 1,50 % p. a 

                                                

K dispozici na účtech 09.12.2011                              167.349.592,43 Kč    

Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce 

Čerpání k datu 09.12.2011                                         165.974.201,89 Kč 

 
Z jednání odešla p. Sedláčková. 

 
 
4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala. 

 

1094/25/4/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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. 11.000,- Kč Ing. M.H. na 
vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/4 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu 
rodinného domu v ulici Lány. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 29.2.2012 
 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasoval (Mgr. Hluzín) 

 

1095/25/4/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit v souladu 
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 210.375,- Kč panu Robertu 
Bučkovi,Topolová 419/1, Olomouc - Slavonín, 783 01, IČ 68928955 na vybudování 5 čistíren 
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odpadních vod (ČOV) na pozemcích p.č. 723/11, 723/12, 723/18, 723/19 a 723/21  v k.ú. Kozlovice    
u Přerova pro novostavby rodinných domů v ulici Květná. 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1096/25/4/2011 Jižní předpolí Tyršova mostu - smlouva o realizaci přeložky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. 
Pavla Galu uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120018806 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín v celkové výši 179 728,00 Kč, ve znění dle 
přílohy. 
 
Hlasování: 11 pro 
 
PŘESTÁVKA: 8.55 – 9.00 hodin 

 
 
6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS. 
 
Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Zdeněk Vojtášek a  vedoucí odd. majetkoprávního p. Miloslav Dohnal. 

 

1100/25/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- úplatný převod části pozemku p.č. 91/1 ost. 
plocha v k.ú.Lýsky. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1101/25/6/2011 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný  převod nemovité věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  - bezúplatný převod pozemku 
p.č. 5176/48, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 88 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova.. 
 
Hlasování: 11 pro 
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1102/25/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 v 
k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  č. 49/2/9/2010 z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 29.11.2010, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 152, 
ost.pl., o výměře cca 30 m2 v k.ú. Čekyně. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 152, ost.pl., o výměře 

cca 15 m2 v k.ú. Čekyně. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1103/25/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3162 na pozemku 
p.č. 4809, pozemku p.č. 4809, části pozemku p.č. 4810 a části pozemku 
p.č. 4811/3 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
budovy č.p. 3162 na pozemku p.č. 4809, pozemku p.č. 4809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
cca 130 m2, části pozemku p.č. 4810, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 
4811/3, ostatní plocha,  o výměře cca 30 m2 vše v k.ú. Přerov. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1104/25/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1). 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1) o celkové výměře 1.070,87 m2 (situované v 1.PP, 1.NP, 
2.NP a 3.NP) dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1105/25/6/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/12, 11, 10) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, š.p. 2549, 
pozemku p.č. 5738/11 o výměře 561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1106/25/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor 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: 
 
VARIANTA  I.  
schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu 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. 78 o výměře 123 m2 vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
31.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA o.s. pro všestranný kulturní, sociální a tělesný 
rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Domaželice 36, IČ 
70862133, jako nájemcem, ke dni 31.12.2011.  Nebude-li nájemní vztah skončen dohodou, statutární 
město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 

VARIANTA  II.  
neschvaluje uzavření dohody o skončení nájmu 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. 78 o výměře 123 m2 vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
31.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA o.s. pro všestranný kulturní, sociální a tělesný 
rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Domaželice 36, IČ 
70862133, jako nájemcem, ke dni 31.12.2011 a  odstoupení od nájemní smlouvy. 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p.Zácha: 11 pro 

 

1107/25/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
nebytových  prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č. 1981/16         
v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor   
v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 
1981/16 v k.ú. Přerov, o celkové výměře 63,82 m2, (Jasínkova 4), vzniklého na základě nájemní 
smlouvy ze dne 29.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2011 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a  Zdeňkou Dohnalovou, místem podnikání Přerov I - Město, 
Kopaniny 497/14, IČ 41388640, jako nájemcem, ke dni 15.1.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1108/25/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2487/6 v 
k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku          
č. 2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Miloslavem 
Suchánkem, místem podnikání Přerov XII - Žeravice, U stadionu 194/6, IČ 48726630, jako nájemcem.  
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od podpisu smlouvy. Výše nájemného bude 
činit 2.775,-Kč. Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna ovoce a zeleniny. Nájemce uhradí 
za dobu užívání nebytové jednotky bez právního důvodu poměrnou část nájemného a náklady             
na energie. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1109/25/6/2011 Nájem garážového stání č. 2 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  
č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 2            
o výměře 12,50 m2, situované v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8, 10, 12, 12a  
(nábř.PFB), příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 
3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a Ing. Š.O. jako nájemcem. Účelem nájmu bude parkování 
automobilu nájemce.  Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.1.2012 do 30.11.2024. 
Nájemné (cena nájmu) za užívání garážového stání po dobu nájemního vztahu činí 118.571,-Kč. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 
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Hlasování: 11 pro 

 

1110/25/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4          
v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. VARIANTA  I.  
ruší své usnesení č. 499/10/7/2011 ze dne 27.4.2011, kterým schválila uzavření dodatku č. 14 k 
nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  občanské   vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o výměře 474,69 m2 
uzavřené dne 10.8.1994, ve znění příslušných dodatků č.1 až č.13  mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako 
nájemcem.  
Dodatkem č.14 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 400,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 447.118,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok 
u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č.7/09). Dodatek 
č. 14 bude uzavřen s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. VARIANTA  I.  
schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  občanské   
vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 
2 v k.ú. Přerov o výměře 474,69 m2 uzavřené dne 10.8.1994, ve znění příslušných dodatků č.1 až č.13  
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, 
Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako nájemcem.  
Dodatek č. 14  upravuje:  
1. předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu se vypouští část nebytových prostor dle přílohy a 
zůstává v nájmu  část nebytových prostor o výměře 359,239 m2 dle přílohy. 
2. výši nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), tj. 400,-Kč/m2/rok se mění 
na novou výši nájemného 335.070,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 
800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č.7/09).  
3. ujednání smlouvy. Nájemce, Nej TV a.s. umožní užívání části nebytových prostor o výměře 48,02 
m2 nájemci sousedního nebytového prostoru. Úhrada spotřebovaných energií za tyto prostory bude 
řešena na základě společné dohody mezi oběma nájemci.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 

3. VARIANTA  I.  
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v  objektu  občanské   
vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 
2 v k.ú. Přerov o výměře 174,97 m2. 
 
1. VARIANTA  II.  
ruší své usnesení č. 499/10/7/2011 ze dne 27.4.2011, kterým schválila uzavření dodatku č. 14 k 
nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  občanské   vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o výměře 474,69 m2 
uzavřené dne 10.8.1994, ve znění příslušných dodatků č.1 až č.13  mezi statutárním městem Přerovem, 
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jako pronajímatelem a Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako 
nájemcem.  
Dodatkem č.14 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 400,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 447.118,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok 
u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č.7/09). Dodatek 
č. 14 bude uzavřen s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. VARIANTA  II.  
schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  občanské   
vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 
2 v k.ú. Přerov o výměře 474,69 m2 uzavřené dne 10.8.1994, ve znění příslušných dodatků č.1 až č.13  
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, 
Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako nájemcem.  
Dodatek č. 14  upravuje:  
1. předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu se vypouští část nebytových prostor dle přílohy a 
zůstává v nájmu  část nebytových prostor o výměře 359,239 m2 dle přílohy. 
2. výši nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), tj. 400,-Kč/m2/rok se mění 
na novou výši nájemného 275.304,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 700,-
Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle návrhu Nej Tv a.s.). 
3. ujednání smlouvy. Nájemce, Nej TV a.s. umožní užívání části nebytových prostor o výměře 48,02 
m2 nájemci sousedního nebytového prostoru. Úhrada spotřebovaných energií za tyto prostory bude 
řešena na základě společné dohody mezi oběma nájemci.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 

3. VARIANTA  II.  
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v  objektu  občanské   
vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 
2 v k.ú. Přerov o výměře 174,97 m2. 
 
 
VARIANTA III.  
 
1. ruší své usnesení č. 499/10/7/2011 ze dne 27.4.2011, kterým schválila uzavření dodatku č. 14 

k nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  občanské   vybavenosti   č.p. 2883,    
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4, U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o 
výměře 474,69 m2 uzavřené dne 10.8.1994, ve znění příslušných dodatků č.1 až č.13  mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, 
Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako nájemcem.  

Dodatkem č.14 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 400,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 447.118,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok 
u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č.7/09). Dodatek 
č. 14 bude uzavřen s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v  objektu  

občanské   vybavenosti   č.p. 2883,    příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 3161/4, U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o výměře 474,69 m2 uzavřené dne 10.8.1994, ve znění 
příslušných dodatků č.1 až č.13  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako nájemcem.  

Dodatek č. 14  upravuje:  
1. předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu se vypouští část nebytových prostor dle přílohy a 
zůstává v nájmu  část nebytových prostor o výměře 359,239 m2 dle přílohy. 
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2.  výši nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), tj. 400,-Kč/m2/rok se mění 
na novou výši nájemného 323.307,-Kč/rok (bez DPH), tj. 900,-Kč/m2/rok (dle znaleckého posudku). 
3. účel nájmu. Původní účel nájmu - vybudování a provozování městského televizního studia se mění 
na nový účel - kanceláře. 
4. ujednání smlouvy. Nájemce, Nej TV a.s. umožní užívání části nebytových prostor o výměře 48,02 
m2  nájemci sousedního nebytového prostoru. Úhrada spotřebovaných energií za tyto prostory bude 
řešena na základě společné dohody mezi oběma nájemci.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v  objektu  
občanské   vybavenosti   č.p. 2883,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
3161/4, U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o výměře 174,97 m2. 

 
Hlasování o variantě III., kterou doporu čil předkladatel p. Zácha, DiS.: 11 pro 

 

1111/25/6/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu  občanského vybavení č.p. 1, příslušném k části obce Přerov I - 
Město,  na pozemku p.č.  254 a pozemků p.č.254 a  255/1  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na objekt občanského vybavení  č.p. 1, 

příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   pozemku p.č. 254,  Horní náměstí 1 - přerovský 
zámek a na pozemky p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.301 m2 a p.č. 255/1 zahrada o 
výměře 915 m2  v k.ú. Přerov ze dne 29.12.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č. 2 
ze dne 3.1.2002, č. 3 ze dne 3.1.2005 a č. 4 ze dne 1.6.2005 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, 
se sídlem Přerov I-Město, Horní nám. 7, IČ 0097969,  jako nájemcem. (dále jen "předmětná 
smlouva"). 

 
Dodatek č. 5 bude upravovat: 
1. Předmět nájmu, a to tak, že čl. I předmětné smlouvy  bude nově znít:  
 
" 1. Pronajímatel je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů vlastníkem objektu občanského vybavení -  
zámku č.p. 1 včetně  pozemku p.č. 254, zast. pl. a nádvoří  o výměře 2301 m2  v obci Přerov, 
katastrální území Přerov. 
Uvedené nemovitosti jsou jako vlastnictví pronajímatele zapsány na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, 
katastrální území Přerov. 
 
2. Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu  část nebytových prostor o celkové výměře 1.934,53 m2, 
tj. : 
a)  objektu bydlení – zámku  č.p. 1, příslušný k části obce Přerov I – Město,  postavený na pozemku 
p.č.       254, zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov s výjimkou těchto nebytových prostor:  
 
• Místnost č. 140 - Slávnostní zámecká síň města Přerova  o výměře 135,60 m2   
• Místnosti č. 102 a 103 -  foyer Slavnostní zámecké síně města Přerova , včetně  

předsálí ( místnosti č. 104) a  příslušenství (místnosti č. 105-113)  o celkové výměře 139,00 
m2   
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• Místnost č. 136 – zázemí pro oddávající včetně příslušenství ( místnost č. 137-139)  a kotelny 
            (místnost č. 141) o celkové výměře 87,70 m2  
• Místnost č. 001-004 - Galerie města Přerova o celkové výměře 149,50 m2  
• Přístřešek ( tzv. salla terena)  o výměře 25,20 m2  
 
b)  část pozemku p.č. 254, zast. pl. a nádvoří o výměře 1.668,70 m2. 
 
3.  Předmětem nájmu není část pozemku  p.č. 254, zast. pl. a  nádvoří, kterou tvoří: 
• Zámecký příkop na východní straně zámku (prostranství před Galerií města Přerova včetně 
             pozemku pod mostem) o výměře 428,40 m2   
• Prostor pod místnosti č. 126 – přístřešek (tzv. salla terena) o výměře  25,20 m2  
• Prostor na hradbách tzv. západní parkán o výměře 178,70 m2 
 
4.  Části pozemku p.č. 254, zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov, které nejsou předmětem nájmu, jsou 
vyznačeny žlutou  barvou v situačním nákresu, který je přílohou této smlouvy. 
Za úklid a údržbu částí  pozemku uvedených v bodě 3. odpovídá  pronajímatel. 
5. Nájemce je oprávněn předmět nájmu přenechat do podnájmu třetím osobám pouze s předchozím 
písemným souhlasem pronajímatele. 
6.  Za případné škody způsobené pronajímateli třetí osobou odpovídá nájemce. 
7. Nájemce se zavazuje dodržovat v pronajatých nebytových prostorách i prostorách k nim přilehlých 
veškeré právní normy vztahující se k prováděné činnosti (zejména normy týkající se bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí). Nájemce umožní provádění 
kontrol pronajímateli v dohodnutých termínech." 
 
2. Výši nájemného. 
 
Původní výše nájemného 1.407.514,-Kč/rok za nebytové prostory a 6.000,-Kč/rok za pozemky se 
mění na novou výši nájemného 1.371.416,-Kč/rok za nebytové prostory a 1.000,-Kč/rok za pozemek. 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 

2.  svěřuje odboru správy majetku a komunálních služeb vydávání souhlasu s krátkodobým 
podnájmem, (do 48 hodin), části pozemku p.č. 254 (nádvoří) o výměře 317 m2. 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1112/25/6/2011 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 
předměty uvedené v příloze, umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem.  Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2012 do 31.12.2012. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí Zámku Přerov. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
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Hlasování: 11 pro 

 

1113/25/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 1981/36, p.č. 4986/1, p.č. 
5307/100, p.č. 5307/90, vše v k.ú. Přerov  v majetku  statutárního města 
Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé, odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové zemní 
vedení VN k tíži pozemku p.č. 1981/36, p.č. 4986/1, p.č. 5307/100, p.č. 5307/90, vše ost. plocha,        
v k.ú. Přerov, které jsou v majetku statutárního města Přerova a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění kabelového zemního vedení VN, v rozsahu dle geometrického plánu č.3469-
253/2005. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 159.520,-Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  
správní poplatek  za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 25.2.2012 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1114/25/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 27, p.č. 4926/5, p.č. 403/1, 
p.č. 4926/1, p.č. 4970, p.č. 4941, p.č. 4926/6, p.č. 40/1, vše v k.ú. Přerov, 
v majetku statutárního města Přerova.    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova z 19. schůze 
konané dne 4.10.2011 č. 847/19/6/2011 tak, že text:  
 
„schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 27, ost. plocha, p.č. 4926/5, ost. plocha, p.č. 
403/1, ost. plocha, p.č. 4926/1, ost. plocha, p.č. 4970, ost. plocha, p.č. 4941, ost. plocha, p.č. 
4926/6,ost. plocha, p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a 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. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
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pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí“ 
 
se nahrazuje textem 
 
„schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám vstup a vjezd na zatížené 
nemovitosti, v souvislosti  se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 27, ost. plocha, p.č. 4926/5, ost. plocha, p.č. 
403/1, ost. plocha, p.č. 4926/1, ost. plocha, p.č. 4970, ost. plocha, p.č. 4941, ost. plocha, p.č. 
4926/6,ost. plocha, p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a 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. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.“ 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 25.2.2012 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1115/25/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 535, p.č. 542/1, p.č. 551/2, 
p.č. 4937, p.č. 4939, p.č. 4956/1, p.č. 597/3, p.č. 601/4, p.č. 4957/2, vše v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova z 19. schůze 
konané dne 4.10.2011 č. 848/19/6/2011 tak, že text:  
 
„schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit                 
a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího        
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 535, ost. plocha, p.č. 551/2, ost. plocha, p.č. 
542/1, ost. plocha, p.č. 4937, ost. plocha, p.č. 4939, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4956 /1, ost. plocha, 
p.č. 597/3, ost. plocha, p.č. 601/4, zahrada, p.č. 4957/2, ost. plocha, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 



 16

        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a 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. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný          
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí“ 
 
se nahrazuje textem 
 
„schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit       a 
provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám vstup a vjezd na zatížené 
nemovitosti, v souvislosti  se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 535, ost. plocha, p.č. 551/2, ost. plocha, p.č. 
542/1, ost. plocha, p.č. 4937, ost. plocha, p.č. 4939, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4956 /1, ost. plocha, 
p.č. 597/3, ost. plocha, p.č. 601/4, zahrada, p.č. 4957/2, ost. plocha, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a 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. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí“ 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 25.2.2012 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1116/25/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na pozemcích p.č. 1169, p.č. 4981 a p.č. 4982 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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 
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a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat transformační stanici a kabelové vedení VN a NN nám. Svobody 
v Přerově na pozemcích p.č. 1169, p.č. 4981 a p.č. 4982  v k.ú.Přerov, včetně ochranného pásma a s 
tím spojeným omezením, spočívajícím v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene 
a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tyto nemovitosti za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění transformační stanice a kabelového vedení VN a 
NN v rozsahu dle geometrického plánu č.3492-168/2005 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 84 850,- Kč dle znaleckého posudku za zřízení věcného břemene, navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do 
katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 28.2.2011 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1117/25/6/2011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  k pozemku p.č. 475,  
zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného břemene  mezi 
statutárním městem Přerov, jako oprávněným  z věcného břemene a spoluvlastníky  J.P.  a  L.P. 
(každý 1/2 spoluvlastnického podílu)  jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v 
právu oprávněného z věcného břemene, zřídit a provozovat na části pozemku p.č. 475, zastavěná 
plocha  a nádvoří v k.ú. Újezdec u Přerova, dle geometrického plánu č. 528-50/2011,  označené  jako 
pozemek p.č. 1270/2, ostatní  plocha, o výměře 17 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova,  stavbu místní 
komunikace na ul. Větrná a v právu vstupovat, vjíždět všemi dopravními prostředky  na zatížený 
pozemek  v souvislosti s rekonstrukcí, provozem, údržbou, opravami  nebo odstraněním této místní 
komunikace.  
           Věcné břemeno bude zřízeno  na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu  ve výši  stanovené  
znaleckým posudkem č. 213/11 znalce Jiřího Pazdery, kde cena v čase a místě obvyklá činí 7 990, -
Kč. Náklady na zřízení věcného břemene  uhradí oprávněný z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.6.2012 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1118/25/6/2011 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
nebytové  jednotky č. 190/101 v objektu bytový dům č.p.  190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 2, 4)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.11.1992, ve znění dodatků č. 1 
až č. 17, na nebytovou jednotku č. 190/101 v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném     
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov, Kozlovská 2 o celkové 
výměře 49,7 m2 uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Hlavačkou, místem podnikání 
Přerov I - Město, Nerudova 2240/13, IČ 10636226, jako nájemcem.  

Dodatek č. 18 bude upravovat účel nájmu. Původní účel nájmu - prodejna knih se rozšíří o prodej 
elektromateriálu a odborné literatury.  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2011 

2. souhlasí s přenecháním nebytové jednotky č. 190/101 v objektu bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov, Kozlovská 2   
o celkové výměře 49,7 m2 do podnájmu Pavlu Trefilkovi, místem podnikání Přerov II – 
Předmostí, Tyršova 361/42, IČ 88262588, když nájemcem nebytové jednotky je Mgr. Petr 
Hlavačka, místem podnikání Přerov I - Město, Nerudova 2240/13, IČ 10636226. 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1119/25/6/2011 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1) o výměře 302,70 m2  (situovaných v 1.PP a v 1.NP - Holland club + zázemí)  do 
podnájmu  Janu Dohnalovi, místem podnikání Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, IČ 87389908, když 
nájemcem nemovitostí je společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 1035/4, IČ 
62360540. Účelem podnájmu bude provozování koktejlového klubu. Podnájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, do 31.8.2015. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1120/25/6/2011 Smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako provozovatelem 
sběrného dvora a místa zpětného odběru. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
účinností od 1.1.2012. Obsahem smlouvy bude závazek provozovatele přijímat bezplatně v 
pracovní dny pondělí až pátek v době od 6:00 – 17:00 hodin a v sobotu (s výjimkou státních 
svátků) v době od 8:00 do 12:00 hodin od fyzických osob – občanů města Přerova odpad, 
který je uveden v důvodové zprávě a od všech fyzických a právnických osob výrobky, které 
jsou předmětem zpětného odběru dle ust. § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále závazek objednatele hradit 
provozovateli za provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru měsíčně odměnu ve 
výši součinu počtu hodin provozní doby v měsíci a prokazatelných nákladů na provoz ve výši 
161,- Kč/hodinu, která bude dále navýšena o platnou sazbu DPH. 

 
2. svěřuje vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 

rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného 
odběru, a to ve věcech změny provozní doby a změny specifikace odpadů. 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1121/25/6/2011 Způsob odepisování dlouhodobého majetku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje „rovnoměrný“ způsob odepisování dlouhodobého 
majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova vyjma skládek, pro které schvaluje „výkonový“ 
způsob odepisování a hranici významnosti 5 %  zůstatkové ceny  při vyřazení majetku z užívání. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1122/25/6/2011 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním 
městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému Ekolamp s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 

Ekolamp mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému, 
společností Ekolamp, s.r.o., IČ 27248801, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, ve 
znění návrhu smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, kterou statutární 
město Přerov smluvně zaváže Technické služby města Přerova, s.r.o. jako provozovatele místa 
zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností k plnění povinností 
statutárního města Přerova vyplývajících ze smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa 
kolektivního systému Ekolamp, která bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov a 
společností Ekolamp s.r.o., IČ 27248801, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2012. Smlouva pozbude platnosti 
dnem, kdy pozbude platnosti smlouva uzavřená mezi statutárním městem Přerov a 
provozovatelem kolektivního systému Ekolamp s.r.o. 

 
Hlasování: 11 pro 
 
Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a p. Dohnal. 
 
PŘESTÁVKA: 9.40 – 9.45 hodin 
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5.  INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS. 
 
Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola. 

 

1097/25/5/2011 „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Městský hřbitov Přerov, stará část – 

obřadní síň“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako zakázku malého rozsahu 

 
2. schvaluje  výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

Obchodní společností, sídlo IČ 
PROFISTAV PŘEROV a.s. 
K Moštěnici  265/8a, 750 02 Přerov VI-Újezdec         

253 95 653 

Středomoravské stavby s.r.o.  
Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov       

                                  496 89 053   

ZJS - Realizace staveb s.r.o. 
Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov         

286 11 942 

Stavbest Morava  a.s. 
Žerotínovo nám. 961/14, 750 02 Přerov      

285 72 947 

OBBE s.r.o. 
Žopy 39, 769 01 Holešov        

282 94 769 

 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.12.2011 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1098/25/5/2011 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa - veřejná zakázka         
na realizaci stavby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 

1. etapa“  v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1-2 
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3. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a 

hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
 Ing. Jiří Lajtoch zadavatel  Bc. Václav Zatloukal  zadavatel  

 Michal Zácha, DiS. zadavatel  Mgr. Josef Kulíšek zadavatel 
 Ing. Michal Špalek zadavatel Ing. Jaroslav Čermák zadavatel 
 Ing. Michal Majer projektant  Ing. Jiří Draška  projektant 

 Ing. Tomáš Grapl projektant Ing. Jan Široký projektant 
 
K předloze proběhla diskuse, ve které byla ustanovena hodnotící komise. 
Hlasování: 11 pro 

 

1099/25/5/2011 „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa – mandátní smlouva“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajištění přípravy a 
průběhu  veřejných zakázek na stavební práce „Jižní předpolí Tyršova mostu“ - otevřené řízení dle     
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění za podmínky předchozího zajištění 
finančního krytí. 
mezi:  
Statutárním městem Přerov 
zastoupeném  ing. Jiřím Lajtochem, primátorem  
jako mandantem a společností 
APC Consulting s.r.o. 
se sídlem: Příční 861/4, 750 02, Přerov 
IČ: 26872056, DIČ: CZ25872056 
jako mandatářem. 
Cena plnění bude činit 15.000,- Kč bez DPH. 
 
K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se vyhlášení veřejné zakázky na výběr 
dodavatele realizace 1. etapy Jižního předpolí Tyršova mostu. 
Hlasování: 11 pro 
 
Z jednání odešel Mgr. Karola. 
 
PŘESTÁVKA: 10.20 – 10.30 hodin 

 
 
7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 
Pospíšilová. 

 

1123/25/7/2011 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 
Jmenování na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení  

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, 
včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 29. 11. 2011, 

 
2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 01. 2012 paní         

Mgr. Jitku Berčíkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Kouřílkova 2 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 
V diskusi Mgr. Pospíšilová stručně informovala o průběhu výběrového řízení a umístění uchazečů. 
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Lajtoch) 

 

1124/25/7/2011 Hodnocení práce ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelů základních škol, 
mateřských škol a školní jídelny zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1125/25/7/2011 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových 
prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2011 a           
z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

Hlasování: 11 pro 

 

1126/25/7/2011 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2012 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi a vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucí oddělení školství a mládeže    
Bc. Libuši Drtilové provést v souladu s  vnitřním předpisem č. 5/2009, ve znění pozdějších předpisů,  
hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů následujících příspěvkových organizací: 
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- paní Josefky Marvanové, ředitelky Školní jídelny Přerov, Svisle 13, 
- paní  Marie Hálové, ředitelky Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, 
- paní Ivany Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 14, 
- pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13, 
- paní Mgr. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2012 
 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) 

 

1127/25/7/2011 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) 

 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 

 

1128/25/8/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvl. určení č. 17 v domě zvláštního určení - domě 

s  pečovatelskou  službou č.p. 404 v Přerově II - Předmostí, Tyršova  č.o.68, s paní J.D.,  
  

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4/6 v domě č.p.3119 v Přerově, nábř. PFB 12a, 

s panem A..P., 
 
3. ruší usnesení č. 925/20/8/2011 (bod 5) z 20. schůze Rady města, konané dne 25.10.2011 

(M.E.). 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 15.1.2012 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) 
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1129/25/8/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33, s paní P.K. za 

obvyklých podmínek. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť I/28, s panem R.J. na 

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

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Na Hrázi 26, s paní B.K. na dobu 

určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za podmínky úhrady  
závazků vůči DSMP, a to do 31. 12. 2011. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 v Přerově-Předmostí, Pod Skalkou 5, s 

panem K.Č. na dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s 
možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, za 
podmínky úhrady  závazků vůči DSMP na poplatku z prodlení, soudních nákladů a nákladů 
exekutora, a to do 31.12.2011. 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem M.M., 

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

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, Denisova 10, s panem D.K. za 

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

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, Husova 15, s paní Ž.S. za 

obvyklých podmínek. 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Husova 15, s panem V.Ž. za 

obvyklých podmínek. 
 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Na hrázi 24, s panem T.N. za 

obvyklých podmínek. 
 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Na hrázi 24, s panem Ing. L.M. za 

obvyklých podmínek. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) 

 

1130/25/8/2011 Úhrada za pobytové sociální služby 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje podmínku jednorázového finančního příspěvku za poskytování sociální služby v 

zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domově pro seniory, pro žadatele, kteří 
nemají trvalý pobyt na území města Přerova. Výše příspěvku, aktualizovaného vždy k 1.4. 
následujícího kalendářního roku, odpovídá 1/3 skutečných nákladů zřizovatele vynaložených v 
předcházejícím kalendářním roce na 1 uživatele Domova pro seniory (zaokrouhleno na tisíce 
Kč dolů). Úhrada tohoto příspěvku obcí, ve které má žadatel trvalý pobyt, je podmínkou pro 
přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy v Domově pro seniory. O poskytnutí příspěvku 
bude mezi příslušnou obcí a statutárním městem Přerov uzavřena Smlouva o poskytnutí 
finančního příspěvku. 

 
2. schvaluje změnu bodových kritérií pro sestavování pořádníku na umístění žadatelů do zařízení 

Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Domova pro seniory, dle přílohy č.1 důvodové zprávy. 
 
3. bere na vědomí Metodický pokyn Odboru sociálních věcí a školství č. xx/11 k uzavírání 

Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních 
zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ, PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 1.1.2012 

Hlasování: 11 pro 

 

1131/25/8/2011 Navýšení kapacity lůžek v domově pro seniory a změna poměru 
poskytovaných sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se 
zvláštním režimem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 1. 1. 2012 navýšení kapacity Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 

Přerov z 81 lůžek na 82 lůžek, 

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 1.1.2012 

2. schvaluje s účinností od 1. 1. 2012 změnu poměru uživatelů sociální služby domovy pro 
seniory z 61 na 40 a domovy se zvláštním režimem z 20 na 42. 

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 1.1.2012 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1132/25/8/2011 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje změnu výše úhrad za celodenní stravu pro uživatele v Domově pro seniory, 
Kabelíkova 14a, Přerov, ze 139,- Kč  na 144,- Kč, a to s účinností od 1. 1. 2012. 

 
2. schvaluje změnu výše úhrad za obědy pro uživatele v Denním  pobytu, Purkyňova  16,    

Přerov, z 57,- Kč na 59,- Kč, a to s účinností od 1. 1. 2012. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1133/25/8/2011 Veřejná služba 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi statutárním městem 

Přerov a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Olomouci, IČ 72496991, se sídlem  
Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc 9, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce smluvních 
stran při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání 
vedené v evidenci Úřadu práce ČR. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.1.2012 

2. schvaluje uzavření dohod o skončení platnosti těchto smluv o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby k datu 31.12.2011: 

 
•  smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/002/09 mezi statutárním    

městem Přerovem a Armádou spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 
2565/23 ze dne 30.6.2009, včetně dodatku č.1 ze dne 15.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/003/09 mezi statutárním    
městem Přerovem a Českým červeným křížem, Oblastním spolkem ČČK Přerov, IČ 
49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1 ze dne 30.6.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 
15.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/005/09 mezi statutárním    
městem Přerovem a Oblastní charitou Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov I - Město, 9. 
května 1925/82 ze dne 30.6.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/007/09 mezi statutárním    
městem Přerovem a Jsme tady, o.s., IČ 28553187, se sídlem Přerov, Sokolská 2781/2 ze dne 
30.9.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/005/10 mezi statutárním    
městem Přerovem a Středomoravskou nemocniční a.s., IČ 27797660, se sídlem Mathonova 
291/1, Prostějov ze dne 25.3.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 29.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/006/10 mezi statutárním    
městem Přerovem a KRAJSKOU RADOU ŽEN ČSŽ Olomoucký kraj, IČ 00425532, se 
sídlem Olomouc - Holice, třída Svobody 31 ze dne 22.4.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 
30.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/007/10 mezi statutárním    
městem Přerovem a Krajskou veterinární správou pro Olomoucký kraj, IČ 65392299, se 
sídlem Olomouc, třída Míru 101 ze dne 13.8.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 29.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. 15/023/008/10 mezi statutárním    
městem Přerovem a Člověkem v tísni o.p.s., IČ 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 
635/24 ze dne 30.11.2010,  

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. SML/214/2011 mezi statutárním    
městem Přerovem a Sportovním klubem Přerov 1, IČ 00533963, se sídlem Přerov, 
Petřivalského 1 ze dne 17.3.2011, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.11.2011, 
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• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. SML/312/2011 mezi statutárním    
městem Přerovem a Duha Klubem Rodinka, IČ 71174826, se sídlem Přerov, 17. listopadu 16 
ze dne 2.5.2011, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.11.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. SML/828/2011 mezi statutárním    
městem Přerovem a TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4 ze 
dne 26.10.2011, 

• smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby č. SML/827/2011 mezi statutárním    
městem Přerovem a PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBOU, IČ 70888060, se sídlem Praha 1 
- Nové Město, Hybernská 18 ze dne 6.10.2011. 

 
Předmětem vyjmenovaných smluv o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby je realizace institutu 
veřejné služby ve správním obvodu obce osobami v hmotné nouzi.  
V případě, že nejpozději k datu 21.12.2011 nebude některá z dohod o skončení platnosti smlouvy o 
vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi vyjmenovanými smluvními stranami uzavřena, 
statutární město Přerov učiní právní úkon výpovědi takové smlouvy. Důvodem ukončení platnosti 
smluv je změna legislativy s účinností od 1.1.2012, dle které již statutární město Přerov není 
oprávněno tuto veřejnou službu pro uvedené subjekty vykonávat. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

Hlasování: 11 pro 
 
Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová. 
 
PŘESTÁVKA: 10.50 – 11.00 hodin 

 

9. RŮZNÉ 

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná a vedoucí 
Odboru vnitřních věcí Mgr. Petr Karola. 

 

1134/25/9/2011 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na komplexní vydavatelské a distribuční služby na 

zpracování měsíčníku „Přerovské  listy“ v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu k podání nabídky, v souladu s ust. § 44 

zákona zadávací dokumentaci, smlouvu o dílo a použití znaku města Přerova, to vše dle příloh 
této předlohy 

 
3. schvaluje vyzvané zájemce, a to: 
 
 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. JAM PROMOTION, s.r.o. 

Šumperk, Třebízského 1514/12 
253 96 463 
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2. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5 

618 60 981 

3. PREVIA ČR s.r.o. 
Praha 2 - Nové Město (Praha 2), Legerova 39 

639 85 349 

4. Strategic Consulting s.r.o. 
Praha 10-Vinohrady, Pod Rapidem 10 

257 92 920 

5. Cordiant, s.r.o. 
Praha 4, Nusle, Lounských 855/7 

270 74 927 

 
4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s 

nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Jiří Lajtoch zadavatel Bc. Václav Zatloukal zadavatel 

Mgr. Josef Kulíšek zadavatel Michal Zácha, DiS zadavatel 
Mgr. Dušan Hluzín zadavatel Jan Jüttner zadavatel 
Ing. Tomáš Dostal zadavatel  Ing. Jan Slivka zadavatel 

Mgr. Helena Netopilová zadavatel Ing. Richard Šlechta zadavatel 
Miloslav Flašar Elan spol. sro. Přerov   

Richard Kapustka 
novinář, redaktor 

 (nyní Kabelová televize) 

Lada Galová Kulturní a informační 
služby města Přerova 

Renata Gájová novinářka, redaktorka 
 (nyní Kabelová televize) 

 
K předloženému materiálu proběhla diskuse, ve které byly projednány připomínky členů Redakční 
rady týkající se změny podmínek výběrového řízení, dále Ing. Dostal za sebe navrhl jako náhradníka 
v hodnotící komisi Ing. Jana Slivku. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1135/25/9/2011 TV v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  „TV v Přerově“ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako otevřené řízení 
 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo, to vše dle příloh 

této předlohy 
 
3. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s 

nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Jiří Lajtoch zadavatel Bc. Václav Zatloukal zadavatel 

Mgr. Josef Kulíšek zadavatel Michal Zácha, DiS zadavatel 
Mgr. Dušan Hluzín zadavatel Jan Jüttner zadavatel 
Ing. Tomáš Dostal zadavatel Ing. Jan Slivka zadavatel 
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Mgr. Helena Netopilová zadavatel Ing. Richard Šlechta zadavatel 

David Monsport Televize Kopřivnice 
technik 

  

Ing. Bittner Jan Televize Kopřivnice 
ředitel 

Ing. Bronislav Jašek Televize Rožnov 
jednatel 

František Jašek Televize Rožnov 
jednatel 

 
K předloženému materiálu proběhla diskuse k zadání veřejné zakázky, ve které mimo jiné Ing. Dostal 
za sebe navrhl jako náhradníka v hodnotící komisi Ing. Jana Slivku. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1141/25/9/2011 Prodej nepotřebného movitého majetku, osobního automobilu ŠKODA 
FABIA SEDAN, které je ve vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
schvaluje bezúplatný převod movitého majetku ŠKODA FABIA SEDAN, SPZ PRM 36-80, který je 
ve vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, zpět do vlastnictví 
statutárního města Přerova, 
 
VARIANTA  II.  
neschvaluje bezúplatný převod movitého majetku ŠKODA FABIA SEDAN, SPZ PRM 36-80, který 
je ve vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, zpět do 
vlastnictví statutárního města Přerova a vydává souhlas s úplatným převodem nepotřebného movitého 
majetku ŠKODA FABIA SEDAN, SPZ PRM 36-80 třetí osobě za cenu dle znaleckého posudku, tj. 54 
600,00 Kč vč. DPH. Kupující rovněž uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve 
výši 2 000,00 Kč. Kupní cena bude činit 56 600,00 Kč. 
 
Hlasování o variantě II, kterou doporu čil předkladatel Ing. Lajtoch: 11 pro 

 

1143/25/9/2011 Odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova. Sestavení komise pro výběrové 
řízení na obsazení  pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova - jmenování členů komise 
včetně předsedy, schválení tajemníka komise. Vyhlášení  výběrového 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává pana Rudolfa Neulse z funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova, a to ke dni 30.6.2012, 
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2. schvaluje sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, zřízené statutárním 
městem Přerov 

 
3. jmenuje členy komise, včetně předsedy pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova: 
  
 předseda komise: Ing. Jiří Lajtoch 
  
 členové komise: 
 Mgr. Josef Kulíšek 
  Mgr. Dušan Hluzín 
  Michal Zácha, DiS 
  Bc. Václav Zatloukal 
  Čestmír Hlavinka 
  Mgr. Blanka Mašková (odborník)  
 
4. schvaluje Mgr. Vlastu Vičanovou tajemníkem komise pro výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 
 
5.  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Kulturní a informační služby města Přerova, zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy. 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1144/25/9/2011 Informace o cenách vstupného 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
ada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci společnosti Teplo Přerov, a.s., 
Blahoslavova 1499/7, Přerov I - Město, IČ 25391453 o cenách vstupného a nájmů  na Plaveckém 
areálu v Přerově (krytý a venkovní bazén v Přerově, letní koupaliště Penčice) v letech 2010 až 2012. 
 
Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kulíšek) 
 
Z jednání odešla Ing. Novotná a stále byl přítomen Mgr. Karola. 

 

1136/25/9/2011 Kompostárna Přerov, 1. a 2. etapa – dokumentace pro stavební 
povolení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 103/3/3/2010 z 3. schůze Rady města Přerova konané dne 20.12.2010, 
 
2. ruší usnesení č. 224/5/3/2011 z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 2.2.2011. 
 
3. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Kompostárna 

Přerov, 1. a 2. etapa – dokumentace pro stavební povolení“ v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého 
rozsahu 
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4. schvaluje výzvu k podání nabídky a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-2 
 
5. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o firmy: 
 

Obchodní společnost, sídlo IČ 
PRINTES - ATELIER s.r.o. 
Přerov, Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 750 
02 

253 91 089 

MS architekti s.r.o. 
Praha 10, Donská 9 

625 80 426 

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. 
Přerov, Dluhonská 1350/43, PSČ 750 02 

435 41 747 

EkoINPROS, spol. s r.o. 
Brno, Svitavská 576/46, PSČ 614 00 

005 47 522 

S-projekt plus, a.s. 
Zlín, třída Tomáše Bati 508, PSČ 762 73 

607 34 485 

 
Z důvodu nevyjasněnosti spolufinancování projektu z fondu Evropské unie v rámci Operačního 
programu Životního  prostředí navrhl předkladatel Ing. Lajtoch vyjmout  body 3, 4 a 5. 
 
Hlasování o bodech 1. a 2: 11 pro 
 
Z jednání odešel Mgr. Karola a byla přizvána vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a OŽÚ 
Bc. Jitka Kočicová. 
 

 

1137/25/9/2011 Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby - 
ODO 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1602300104 o 
závazku veřejné služby mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11 a 
společností Veolia Transport Morava a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012 ve 
znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy, za podmínky schválení rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2012 Zastupitelstvem města Přerova. Dodatkem č. 4 se stanovuje výše úhrady 
prokazatelné ztráty k zajištění provozu ostatní dopravní obslužnosti v roce 2012 na částku v celkové 
výši Kč 5 691 000,-- Kč. 
 
Hlasování: 11 pro 

 

1138/25/9/2011 Dodatek č. 1 Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v 
zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje mezi Olomouckým krajem, statutárním městem Přerov, Veolií 
Transport Morava a.s., FTL - First Transport Lines, a.s., SAD Trnava 
a.s. a Dopravní a logistickou společností s.r.o., dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Tarifní dohody o stanovení podílu 
tržeb mezi dopravci v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje mezi 
Olomouckým krajem, statutárním městem Přerov, Veolií Transport Morava a.s., FTL - First Transport 
Lines, a.s., SAD Trnava a.s. a Dopravní a logistickou společností s.r.o. ve znění, které tvoří Přílohu č. 
1 důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 11 pro 
 
Z jednání odešla Bc. Kočicová. 

 

1140/25/9/2011 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vnitřní předpis č......./2011, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011, Organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011 a vnitřního předpisu č. 21/2011 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

2. stanovuje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova na 
290,7 s účinností od 1.1.2012. 

 
Hlasování: 11 pro 

 

1142/25/9/2011 Pronájem optických vláken k MDKS                                                                                                                                                                                

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
26.1.2011 mezi společností Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem nenasvícených optických 
vláken za účelem propojení kamer Městského kamerového a monitorovacího systému, kterým bude 
rozšířen předmět nájmu o optické vlákno mezi náměstím T.G.Masaryka 1 a Denisovou ulicí. 
 
Hlasování: 11 pro 

 
 
PŘESTÁVKA: 12.05 – 13.00 hodin – společný slavnostní oběd 

 
Na jednání Rady města byli přizvání zástupci společnosti Equica, a.s., která v rámci projektu „Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova“  poskytuje poradenství a školení: 
- p.Jana Leitkepová: vedoucí projektu za společnost Equica pověřená řízením projektu,konzultant za 
projektové a procesní řízení a p. Vladimír Matějíček: odborný konzultant na agendu CAF. 
 
Dále byla na jednání Rady města přizvána Ing. Renata Lounová – projektová manažerka.  

1139/25/9/2011 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu 
města Přerova" 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr Ing. Jiří Bakalík. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality 
řízení na Magistrátu města Přerova", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056 spolufinancovaného                    
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
obecního rozpočtu. 
 
Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Bc. Zatloukal) 
 
Z jednání odešli p. Leitkepová, p. Matějíček a Ing. Lounová a byl přizván vedoucí odd. organizačního 
Kanceláře primátora p. Zdeněk Daněk. 

 

1145/25/9/2011 Petice za neplacení stočného v části místní části Přerova Kozlovic 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předložený návrh odpovědi, která bude zaslána 
Kanceláří primátora zástupci petentů. 
 
Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Bc. Zatloukal) 
 
Z jednání odešel p. Daněk. 

 
 
10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁM ĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU M ĚSTA 
 
- bez připomínek 

 
 
11. ZÁVĚR 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 25. schůzi Rady města Přerova konanou dne 14. prosince 2011  
ve 14.00 hodin. 

 
V Přerově dne 20. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch                             Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                   člen Rady města Přerova 


