
ZÁPIS 

 

z 31. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února  2012             
v Koutech nad Desnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Šárka 
Krákorová Pajůrková, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal, Mgr. Radovan Rašťák,  
  
 
 
C.  Omluveni:  Ing. Jaroslav Čermák 
   Ing. Michal Špalek  
     
 
D.  Dále přítomni:  
 
 
E.  Hosté:  
 
 
F. Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 31. výjezdní schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 28. února 2012  
v 10.00 hodin v Koutech nad Desnou za přítomnosti 8 členů Rady města, omluveni byli Ing. Jaroslav 
Čermák a Ing. Michal Špalek, na jednání se dostavil později Mgr. Radovan Rašťák. Rada města byla 
schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     8  pro 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze Rady města byl navržen Bc. Václav Zatloukal. 
Hlasování o ověřovateli:   8  pro 

 

1277/31/1/2012 Program 31. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 31. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2012, 
 
2. schvaluje pana Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze Rady 

města Přerova. 
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2. KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 

1278/31/2/2012 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 
II. pololetí 2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za      

II. pololetí 2011. 
 
2. odvolává pana Jana Pavlíčka, člena Komise pro cestovní ruch a kulturu k 29.2.2012, 
 
3. ukládá Kanceláři primátora informovat členy komisí Rady města a výborů Zastupitelstva 

města, kteří mají účast 50% a nižší, o jejich účasti a možném odvolání. 
 
Na základě diskuse byl pro nízkou účast odvolán p. Pavlíček z Komise pro cestovní ruch a kulturu a 
bylo uloženo Kanceláři primátora připravit dopis informující členy komisí a výborů o jejich účasti a 
možném odvolání. 
 
Hlasování: 8 pro 

 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 

 

1279/31/3/2012 Rozpočtové opatření č. 3 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 

závazných ukazatelů dle přílohy č. 3, a to za podmínky připsání těchto finančních prostředků 
na účet města. 

 
Hlasování: 8 pro 
__________________________________________________________________________________ 

Stav finančních prostředků ke dni 24.02.2012 

Celkem finančních prostředků                                177.865.359,05 Kč                                                                                          

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

− spořící účet – ČSOB, a. s.                         20.000.000,00 Kč – úrok 1,5 % p.a. 
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K dispozici na účtech 24.02.2012                               156.863.859,05 Kč    
                     
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce 
 
Čerpání k datu 24.02.2012                                            2.892.674,00 Kč 
 

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

 

1280/31/4/2012 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. 42.075,- Kč ing. J.A. a J.H.  
na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Květná. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.4.2012 
 

Hlasování: 8 pro 

 

1281/31/4/2012 Uzavření prováděcí smlouvy na dotační management projektu - 
Kompostárna Přerov-Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření prováděcí smlouvy na dotační management 
projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice" k rámcové smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem 
Přerov a společností GRANTIKA České spořitelny,a.s., Jakubské nám.127/5, Brno, IČ 25597001       
za cenu plnění 1,- Kč bez DPH (tj. 1,20 Kč vč.DPH), dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 23.3.2012 
 

Hlasování: 8 pro 

 

1282/31/4/2012 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Újezdec 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a panem M.D. na vybudování nové 
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veřejné infrastruktury, prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí pro 
novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 1260/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 8 pro 

 
 
5. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiál předložili, jako písemnou předlohu,primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora p. 
Michal Zácha, DiS.. 

 

1283/31/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa - veřejná zakázka na 
realizaci stavby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce "Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov,      

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

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 - 2. 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posuzování 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 předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se podmínek v zadávací dokumentaci. 
 
Hlasování: 8 pro 
 
PŘESTÁVKA: 11.30 – 14.00 hodin  

 
 
6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS. 
 
Na jednání Rady města byl již přítomen Mgr. Rašťák, tzn. bylo přítomno 9 členů Rady města Přerova. 
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1284/31/6/2012 Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice      
u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 54, ostatní plocha, o výměře cca 336 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1285/31/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  – částí pozemků p.č. 404, p.č. 406 a p.č. 
616  a  pozemku p.č. 609 vše v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 67/2/2010 přijaté na 2. schůzi Rady města Přerova, konané dne 

29.11.2010. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 404, trvalý travní 

porost, o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 406, ost.pl., o výměře cca 100 m2,  části 
pozemku p.č. 616, lesní pozemek, o výměře  cca 45 m2 a pozemku p.č. 609, zahrada, o výměře 
27 m2 vše v k.ú. Žeravice 

 
Hlasování: 9 pro 

 

1286/31/6/2012 Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 1195  zahrada o výměře cca  780 m2 v k.ú. Žeravice. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1287/31/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 86/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod   
pozemku  p.č.86/1, zahrada, o výměře 767 m2 v k.ú.Újezdec u Přerova. 
 
Hlasování: 9 pro 
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1288/31/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 508/3 v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný převod  části 
pozemku  p.č.  508/3, orná půda, o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1289/31/6/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, ve 
znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011 a 
usnesení č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.2.2012, kterým 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 
410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které 
jsou na těchto pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, 
tak, že se text:  
 
„pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – Z.B. za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – J.B. za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1290/31/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 1963/19 v objektu k 
bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 336/9/3/2011, schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.12.2011, 
kterým  
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"schválilo úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. 
Přerov (nám. Svobody 4, 5) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1963, pozemku p.č. 2139 o výměře 787 m², zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2140 o výměře 
647 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy" 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1963/19, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost podílu cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena  
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota  
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

1963/19 3+1 D.J. 11537/185721 301.049 Kč 
451.574 Kč 

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč 
507.851 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost podílu cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena  
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota  
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

1963/19 3+1 D.J. ml. 11537/185721 301.049 Kč 
451.574 Kč 

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč 
507.851 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 1963/19 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1291/31/6/2012 Nájem/záměr  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: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část 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 (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 71 a č. 72, o celkové výměře 69 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a obecně prospěšnou společností JHS – CENTRE, o.p.s., se 
sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce 1564, IČ 27540448, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 1.3.2012 do 29.3.2012. Výše nájemného bude 
1.096,-Kč. Účelem nájmu bude využití prostoru pro poradenskou činnost „Finanční 
gramotnost“ a „Uplatněte se na trhu práce“ a pro rekvalifikační kurz „Základy obsluhy PC“. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 
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Termín: 29.2.2012 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 71 a č. 72, o celkové výměře 69 m2. 

 
Hlasování: 9 pro 

 

1292/31/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání  
 
VARIANTA I  
schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2009, ve znění dodatků č. 1 až  č. 5 na 
nebytový prostor č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4)     o výměře 91,40 m2 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní Jitkou 
Olejníčkovou, místem podnikání Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 6 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 120.990,-Kč/rok (1.500,-
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok za vedlejší místnosti) se mění na novou výši 
nájemného 105.395,-Kč/rok (1.300,-Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.050,-Kč/m2/rok za vedlejší 
místnosti), a to s účinností od 1.4.2012, po dobu 1 roku. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 
 

VARIANTA  II. 
neschvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2009, ve znění dodatků č. 1 až  č. 5 
na nebytový prostor č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  
paní Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako 
nájemcem. 
Dodatek č. 6 měl upravovat výši nájemného. Původní výše nájemného 120.990,-Kč/rok (1.500,-
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok za vedlejší místnosti) se měla změnit na novou výši 
nájemného 105.395,-Kč/rok (1.300,-Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.050,-Kč/m2/rok za vedlejší 
místnosti), a to s účinností od 1.4.2012, po dobu 1 roku. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.: 9 pro 

 

1293/31/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
nebytového prostoru v objektu občanského vybavení č.p. 184, 
příslušném k části obce Přerov XII -Žeravice, na pozemcích p.č.  416, 
p.č. 203, p.č. 198 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 20.12.2010 na nebytový prostor v objektu občanského vybavení č.p. 184, 
příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 416, p.č. 203, p.č. 198 v k.ú. 
Žeravice o výměře 28,58 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
K.M. jako nájemcem, ke dni 31.3.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1294/31/6/2012 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytové jednotky č. 424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 
424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 
603 v k.ú. Přerov (Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a Zdeňkou Novákovou, místem 
podnikání Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 89/2, IČ 7387452, jako nájemcem. Výše nájemného 
bude činit 37.260,- Kč/rok, tj. 1000,- Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 480,-Kč/m2/rok u vedlejší 
místnosti situované v suterénu (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití jednotky jako provozovna fotografických 
služeb. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1295/31/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - štítové 
zdi domu č.p. 134, Kratochvílova 19 v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce uzavřenou 

dne 27.1.2007, mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a příspěvkovou organizací 
Služby města Přerova, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 45180512 (jako výpůjčitelem). 
Předmětem výpůjčky je štítová zeď domu č.p. 134, příslušného k části obce Přerov I. - Město,  
Kratochvílova 19. Účelem je umístění velkoplošné reklamy k propagaci služeb poskytovaných 
výpůjčitelem. Výpůjčka bude ukončena dohodou k 15.3.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.3.2012 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části štítové zdi domu č.p. 134, 
příslušného k části obce Přerov I.  -Město, Kratochvílova 19 o výměře 40 m2. 
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V diskusi bylo uloženo Ing. Novotné – vedoucí Kanceláře primátora ve spolupráci s ředitelem KIS 
projednat záměr propagace města na štítové zdi domu č.p.134, Kratochvílova 19, Přerov. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1296/31/6/2012 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem -  části 
pozemku p.č. 439/7, ost. plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 439/7, 
ost. plocha o výměře 64,5 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova a mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, se 
sídlem Olomouc -Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 77911, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399 se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 
772 11, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem. 
Účelem nájmu bude užívání  části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova pro realizaci stavby 
"Přechod pro chodce,  Přerov Lověšice-ul.Mírová". 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, a to  od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku a ukončen k 
datu z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby. 
Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok dle stavebního záboru na silnici III.třídy. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1297/31/6/2012 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytového prostoru v objektu bytový dům č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 100/102 v objektu bytový dům 

č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  456 v k.ú. Přerov o 
celkové výměře 130,3 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a společností Mezi Světy s.r.o., se sídlem Praha 8 – 
Karlín, Pobřežní 370/4, IČ 24151025, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 
29 dnů, s účinností od 1.3.2012.  Výše nájemného bude činit 14.983,-Kč. Účelem nájmu bude 
využití prostoru jako prodejna knih. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem nebytový prostor č. 100/102 v objektu 
bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  456 v k.ú. 
Přerov o celkové výměře 130,3 m2 . 

 
Hlasování: 9 pro 
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1298/31/6/2012 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 764/3 trvalý travní porost v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 
jako půjčitelem a M.H. jako vypůjčitelem, kterou bude ke dni 29.2.2012 ukončena výpůjčka, založená 
smlouvou o výpůjčce  uzavřenou mezi půjčitelem a vypůjčitelem  dne 12.11.1997. 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1299/31/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 2580/5, p.č. 7152/1, p.č. 7152/2 vše v 
k.ú. Přerov – Přerov, ul. Dvořákova RD Nemo, DTS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat zemní kabelové vedení NN a zemní kabelové 
vedení VN, včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  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 vedení 
NN a VN k tíži pozemků p.č. 2580/5, p.č. 7152/1 a p.č. 7152/2 vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8, IČ: 24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8, IČ: 
24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích, včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma. 
        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: 31.5.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1300/31/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 349 v k.ú. Penčice – „Přerov-Penčice, 
Strnadel, připojení NNv,NNk“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení NN, včetně ochranného pásma a 
s tím spojenému omezení, spočívajícímu  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 vedení NN k tíži pozemku p.č. 349, 
ostatní plocha,  v k.ú. Penčice a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8, IČ: 
24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedeném pozemku, včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, 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: 31.5.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1301/31/6/2012 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2635/1, p.č. 2636 a p.č. 
4811/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 708/14/7/2011 schválené na 14. schůzi Rady 
města Přerova , která se konala dne  29.6.2011 a to tak, že usnesení Rady města Přerova č. 
708/14/7/2011 nově zní: 
"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 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035 jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
 Předmětem smlouvy bude právo oprávněného  z věcného břemene umístit  zařízení 
podzemního elektrického kabelového vedení VN na pozemcích p.č. 2635/1, p.č. 2636 a p.č. 4811/3 v 
k.ú. Přerov  a přihradový stožár L 13,5/40  na pozemku p.č. 2636 v k.ú. Přerov, včetně ochranného 
pásma a s tím spojené omezení, spočívající 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 podzemního elektrického kabelového 
vedení v rozsahu dle geometrického plánu č.5444-64/2011. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou , za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku č.1812/2012-3 ve výši 62 270,- Kč 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 
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Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1302/31/6/2012 Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob mezi statutárním městem 
Přerov a základními školami v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (34 ks odpadových nádob na sběr 

papíru o objemu 45 litrů/kus a 34 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových 
kartonů o objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Základní 
školou Přerov, Trávník 27, IČ 45180091, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (4 ks odpadových nádob na sběr papíru 

o objemu 100 litrů/kus, 20 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 45 litrů/kus a ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o objemu 
100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Základní školou Přerov, U 
tenisu 4, IČ 60782358, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (2 ks odpadových nádob na sběr papíru 

o objemu 45 litrů/kus, 2 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 45 litrů/kus a 5 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových kartonů o 
objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Základní školou 
Přerov, B. Němcové 16, IČ 45180059, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (31 ks odpadových nádob na sběr na 

sběr PET lahví a nápojových kartonů o objemu 45 litrů/kus a 11 ks odpadových nádob na sběr 
PET lahví a nápojových kartonů o objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem 
jako půjčitelem a Základní školou Přerov, Velká Dlážka 5, IČ 47858354, jako vypůjčitelem. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
5. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (30 ks odpadových nádob na sběr 

papíru o objemu 45 litrů/kus a 30 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových 
kartonů o objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Základní 
školou Přerov, Svisle 13, IČ 47858052, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
6. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (10 ks odpadových nádob na sběr 

papíru o objemu 100 litrů/kus a 10 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových 
kartonů o objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Základní školou Přerov, Za mlýnem 1, IČ 47858311, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
7. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (3 ks odpadových nádob na sběr PET 

lahví a nápojových kartonů o objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako 
půjčitelem a Základní školou Přerov, Malá Dlážka 4, IČ 49558978, jako vypůjčitelem. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 
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8. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (15 ks odpadových nádob na sběr 
papíru o objemu 100 litrů/kus a 15 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových 
kartonů o objemu 100 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Základní školou Přerov, Želatovská 8, IČ 49558862, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
9. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (34 ks odpadových nádob na sběr 

papíru o objemu 45 litrů/kus a 34 ks odpadových nádob na sběr PET lahví a nápojových 
kartonů o objemu 45 litrů/kus) mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Základní 
školou a Mateřskou školou Přerov II-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ 47858281, jako 
vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2012. 

 
Hlasování: 9 pro 

 

1303/31/6/2012 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s umístěním a 
provozováním stavby „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov - 
Laguna“ na pozemku p.č. 5009/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se 

sídlem Dřevařská 932/11, Brno-střed – Veveří, a statutárním městem Přerov, kterým Povodí 
Moravy, s.p. jako vlastník pozemku p.č. 5009/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v k.ú. Přerov 
založí statutárnímu městu Přerov  jako investorovi a stavebníku stavby „Sdružená cyklistická 
stezka a chodník Přerov – Laguna“ právo provést tuto stavbu na pozemku p.č. 5009/1 v k.ú. 
Přerov, 

 
2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5009/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v k.ú. Přerov o 

výměře cca 1282 m2 mezi Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 
Brno-střed – Veveří, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem za 
účelem provedení stavby „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov – Laguna“ na 
pozemku p.č. 5009/1 v k.ú. Přerov s tím, že nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena 
smlouva o budoucí nájemní smlouvě za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, 

 
3. schvaluje zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem 

Dřevařská 932/11, Brno-střed – Veveří, jako povinným z věcného břemene a statutárním 
městem Přerov jako oprávněným z věcného břemene, které bude spočívat v povinnosti 
povinného z věcného břemene strpět umístění a provozování stavby „Sdružená cyklistická 
stezka a chodník Přerov - Laguna“ na pozemku p.č. 5009/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v 
k.ú. Přerov, strpět přístup oprávněného z věcného břemene nebo jím pověřených fyzických či 
právnických osob (právo chůze) a vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů na tento 
pozemek za účelem provádění čištění, údržby a oprav stavby (právo jízdy), strpět volný 
přístup chodců a cyklistů na cyklistickou stezku a zdržet se budování staveb nebo výsadby 
břehového porostu, který by omezoval užívání stavby s výjimkou běžné údržby koryta toku, 
údržby a oprav vodních děl (např. dna, břehů a ochranných hrází, včetně čištění nánosů, oprav 
a zpevňování břehů těžkým záhozem z lomového kamene, případně dláždění, sečení a údržba 
břehových porostů) s tím, že nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové 
zprávě. 

Na základě diskuse bylo uloženou vedoucímu Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Galovi 
informovat Radu města v jaké fázi je zpracování dokumentace stavby „Sdružená cyklistická stezka a 
chodník Přerov-Laguna“. 

Hlasování: 9 pro 
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PŘESTÁVKA: 16.00 – 16.30 hodin 

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

 

1304/31/7/2012 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 
školách zřizovaných statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 03. 2012 do funkce člena školské rady 
 
1. při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1: 
 
• pan Mgr. Dušan Hluzín  
 
• pan Mgr. Pavel Krákora 
 
2. při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16: 
 
• pan Miloš Šidlo  
 
• pan Jan Ponížil 
 
3. při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5: 
 
• pan Ing. arch. Vladimír Petroš  
 
• pan Michal Zácha, DiS.  
 
4. při Základní škole Přerov, Svisle 13: 
 
• pan Čestmír Hlavinka  
 
• pan Ing. Zdeněk Vosáhlo  
 
5. při Základní škole Přerov, Trávník 27: 
 
• pan Ing. Jiří Lajtoch  
 
• pan Mgr. Josef Kulíšek 
 
6. při Základní škole Přerov, U tenisu 4: 
 
• paní Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  
 
• pan Pavel Friedrich  
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7. při Základní škole Přerov, Želatovská 8: 
 
• paní Ludmila Tomaníková  
 
• pan MUDr. Michal Chromec  
 
8. při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14: 
 
• pan Bc. Václav Zatloukal  
 
• paní Marta Sýkorová  
 
9. při Základní škole a Mateřské škole Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11: 
 
• pan Ing. Michal Špalek  
 
• paní Marie Hudečková 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1305/31/7/2012 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem - projednání 
výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pro školní rok 2012/2013 v mateřských školách zřízených statutárním městem 

Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol lze 
naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou: 

 
• Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí 3 

třídy a na odloučeném pracovišti v Čekyni 2 třídy naplnit do počtu 26 dětí, 
• Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 

16 naplnit 3 třídy do počtu 28 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí,  
• Mateřské školy Přerov, Komenského 25, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí  

ve třídě, 
• Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, která nepožaduje výjimku z maximálního počtu dětí  

ve třídě, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.9.2012 

2. schvaluje pro školní rok 2012/2013 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.9.2012 
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3. schvaluje s účinností od 01. 09. 2012 snížení kapacity příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Kratochvílova 19 pro mateřskou školu na 78 dětí a pro školní jídelnu - výdejnu na 95 
jídel. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1.9.2012 

Hlasování: 9 pro 

 

1306/31/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 - povolení výjimky z maximálního 
počtu žáků ve třídě  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje s  účinností od 1. 9. 2012 Základní škole Přerov, 
Želatovská 8 pro třídu 6.B a 7.A výjimku do 4 žáků z maximálního počtu žáků ve třídě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1307/31/7/2012 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola a Mateřská 
škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 - bezplatné přenechání 
nebytových prostor  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje bezplatné přenechání svěřených nebytových prostor 
příspěvkovými organizacemi Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola a Mateřská 
škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 pro právní subjekt Národní ústav pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ: 00022179, se 
sídlem Weilova 1271/6, Praha 10 – Hostivař, za účelem spolupráce při vytvoření podmínek pro 
poskytování služeb školního poradenského pracoviště, vyplývajících z projektu ESF z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Rozvoj a metodická podpora školních a školských 
poradenských služeb – Vzdělávání – Informace – Poradenství III“, s účinností do 31. 12. 2013. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 15.3.2012 
 

Hlasování: 9 pro 

 

1308/31/7/2012 Informace Školské rady při Základní škole Přerov, U tenisu 4 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace obsažené v dopise Školské rady při 
Základní škole Přerov, U tenisu 4. 
 
K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse. 
 

Hlasování: 9 pro 
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8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1309/31/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 38 v domě zvláštního určení - 

domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 748  v Přerově, Trávník  č.o.1, s panem V.F.,  
    

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 28 v domě zvláštního určení - 

domě s pečovatelskou službou č.p. 576 v Přerově, U Žebračky č.o.18, s manželi V.a M.Z., a to 
za   podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  doposud užívanému bytu, 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v domě č.p.496 v  Přerově, 

Kopaniny č.o.12, s paní J.V., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 

Hlasování: 9 pro 

 

9. RŮZNÉ 

 

1310/31/9/2012 Žádost o zapojení města Přerova do 3. ročníku občanské iniciativy "Za 
vyvěšování moravské vlajky" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
schvaluje zapojení města Přerova do 3. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky" 
a ukládá odboru vnitřní správy vyvěsit dne 5. července 2012 tradiční žluto-červenou moravskou vlajku 
na přerovské radnici, 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 5.7.2012 

VARIANTA  II. 
neschvaluje zapojení města Přerova do 3. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské 
vlajky". 
 
Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci zapojení města Přerova do 3. ročníku 
občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky". 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 
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Termín: 5.7.2012 
 

Hlasování o variantě I.:  7 se zdrželo, 2 nehlasovali – NEPROŠLO 

Hlasování o variantě II.: 1 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali - NEPROŠLO 

 

1311/31/9/2012 Výsledek výběrového řízení na obsazení  pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 
jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí písemnou zprávu výběrové komise ze dne 10.2.2012 k výběrovému řízení na 

pozici ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 
 
2.  jmenuje na základě vyhlášeného výběrového řízení s účinností od 1.7.2012 Mgr. Jaroslava 

Macíčka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova, 

 
3. ukládá vedoucí oddělení personálního a lidských zdrojů Odboru vnitřní správy paní Jarmile 

Jemelíkové, předložit Radě města Přerova podklady ke stanovení platu ředitele příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

Odpovídá: J. JEMELÍKOVÁ 

Termín: 13.6.2012 

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval (Mgr. Rašťák z důvodu střetu zájmu) 
 

 

1312/31/9/2012 IPRM Přerov-Jih - uzavření mandátní smlouvy na zadavatelskou 
činnost   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření mandátní smlouvy, na základě platné rámcové smlouvy, mezi Statutárním 

městem Přerov a společností RENARDS s.r.o., Vídeňská 7, Brno, IČ 25327275 na 
zadavatelskou činnost pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12" 
s odměnou mandantáře 40.000,- Kč bez DPH (tj. 48.000,- Kč vč.DPH), dle důvodové zprávy. 

 
2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy, na základě platné rámcové smlouvy, mezi Statutárním 

městem Přerov a společností RENARDS,s.r.o., Vídeňská 7, Brno, IČ 25327275 na 
zadavatelskou činnost pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3" 
s odměnou mandantáře 35.000,- Kč bez DPH (tj. 42.000,- Kč vč.DPH), dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 23.3.2012 
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3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3421 510  Investiční akce (org. 500200 – Dětské  
 hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM)) 

4 296,0 - 42,0 4 254,0 

3421 510  Investiční akce (org. 500237 – Dětské  
 hřiště Jižní čtvrť III/1-3 (IPRM)) 

5 479,0 - 48,0 5 431,0 

  320  Veřejné zakázky 0,0 + 90,0 90,0 
 
Hlasování: 9 pro 

 

1313/31/9/2012 Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu  - mandátní 
smlouva 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora            
p. Michal Zácha, DiS. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1170/27/4/2012 bod 5 z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 

18.1.2012, kterým pověřila společnost RotaGroup s.r.o, Radyňská 488/8, Plzeň, IČ 27967344 
komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele staveb "Zajištění 
energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu" a "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ 
Svisle", za podmínky finančního krytí. 

 
2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem a 

společností APC Consulting s.r.o., se sídlem Příční 861/4, 750 02 Přerov, IČ: 268 72 056, jako 
mandatářem. Předmětem smlouvy je komplexní zajištění zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele stavby "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu", odměna mandatáře 
bude činit 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 000,- Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.3.2012 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 510  Investiční akce (org. 500175 – ZŠ  
U Tenisu-energetické opatření) 

25 500,0 - 48,0 25 452,0 

  320  Veřejné zakázky 0,0 + 48,0 48,0 
 
K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se výběru společnosti zajišťující komplexní 
zadávací řízení. 
 
Hlasování: 9 pro 
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1314/31/9/2012 Podání kasační stížnosti 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
ukládá Odboru vnitřní správy, oddělení právnímu, aby za statutární město Přerov, osobu zúčastněnou 
na řízení, podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v 
Brně, č. j. 62Af 47/2010-53, ze dne 15.2.2012, v právní věci žalobce SDS EXMOST, spol. s r. o., se 
sídlem Brno, Údolní 413/66, proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem 
Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, kterým se zrušuje rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
ze dne 21.7.2010, č.j. ÚOHS-R53/2010/VZ-10705/2010/310/ASc, a věc se vrací žalovanému k 
dalšímu řízení. 
 
VARIANTA  II. 
neukládá Odboru vnitřní správy, oddělení právnímu, aby za statutární město Přerov, osobu 
zúčastněnou na řízení, podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského 
soudu v Brně, č. j. 62Af 47/2010-53, ze dne 15.2.2012, v právní věci žalobce SDS EXMOST, spol. s r. 
o., se sídlem Brno, Údolní 413/66, proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se 
sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, kterým se zrušuje rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ze dne 21.7.2010, č.j. ÚOHS-R53/2010/VZ-10705/2010/310/ASc, a věc se vrací žalovanému k 
dalšímu řízení. 
 
Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Lajtoch: 8 pro, 1 se zdržel 
 

 
 
10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁM ĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU M ĚSTA 
 
 
Mgr. Josef Kulíšek 

� informace k připravované stávce řidičů autobusů MHD v Přerově v pátek 2.3.2012 
 
 
p. Hlavinka 

� informace k obdržení žádosti týkající se pozvání zastupitelů spřáteleného města Smila             
v Ukrajině (- postoupit Kanceláři primátora a informovat na příští Radě města) 

 
 
Ing. Dostal 

� žádost o informaci týkající se nových aktuálních polepů cedulí ve městě (- informaci podá na 
příští Radě města Mgr. Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb) 
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11. ZÁVĚR 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 31. schůzi Rady města Přerova konanou dne 28. února 2012  v 18.30 
hodin v Koutech nad Desnou. 
 

 
 
V Koutech nad Desnou dne 5. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Bc. Václav Zatloukal 
člen Rady města Přerova 

 


