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USNESENÍ z 22. schůze Rady města Přerova konané dne 28. listopadu 2007 

 

645/22/1/2007 Program 22. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  program 22. schůze Rady města Přerova konané dne 28. listopadu 2007 

2. s c h v a l u j e  Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze Rady města 
Přerova. 

 

646/22/2/2007 Návrh na změnu v personálním obsazení komise pro místní část  
Čekyně. 

Rada města Přerova po projednání s účinností od 1.1.2008: 
1. o d v o l á v á  na vlastní žádost z funkce předsedy a člena komise pro místní část Čekyně  Marka 

Kiesewettera, 
2. j m e n u j e  předsedou komise pro místní část Čekyně Bohumíra Střelce,  
3. j m e n u j e  do funkce člena komise pro místní část Čekyně Pavla Šamořila. 
 

647/22/2/2007 TJ SPARTAK PŘEROV – povolení úlevy z povinnosti zaplatit odvod 
peněžních prostředků a penále 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova povolit 
občanskému sdružení TJ SPARTAK PŘEROV, se sídlem Přerov, Bezručova 4,  
IČ 00534935, úlevu z povinnosti zaplatit odvod ve výši 159 666,50 Kč a penále ve výši  
50 445,- Kč, 

 

648/22/2/2007 Kontrola usnesení 229/8/2/2007 - návrh smlouvy o partnerství se 
slovenským městem Bardejov. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený 
návrh smlouvy o partnerství mezi slovenským městem Bardejov a statutárním městem Přerov. 
 

649/22/2/2007 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova                                                                                               
zařazených do Městské policie Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

1. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit celkový počet zaměstnanců 
statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie Přerov v roce 2008 na 51   

2. u k l á d á  primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi a řediteli Městské policie Přerov Bc. Omaru 
Teriakimu připravit hodnotící materiál činnosti městské policie a její výhled do roku 2010. 

T: únor 2008 

 

650/22/3/2007 Komunikace „MEOPTA“ – příjezdní komunikace do areálu –  
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
1. r o z h o d l a  v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby Příjezdní komunikace do areálu MEOPTA  - I.etapa spojky II./150 a II./434. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti SSŽ -Stavby silnic a 
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železnic a.s., Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, IČO 452 74 924 za nabídkovou cenu 
 14 582 400,- Kč bez  DPH (17 353 056,- Kč vč. DPH). 

 
2. s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností SSŽ 

-Stavby silnic a železnic a.s., Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, IČO 452 74 924 
za nabídkovou cenu  14 582 400,- Kč bez  DPH (17 353 056,- Kč vč. DPH). 

 

651/22/3/2007 Realizace dopravních staveb – informace o dalším postupu 

Rada města Přerova po projednání: 
1. u k l á d á  Odboru právnímu posoudit vhodnost postupu zadavatele v rámci zadání veřejné 

zakázky na realizaci dopravních staveb s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v objemu 
cca 130 mil. Kč s využitím opčního práva dle zákona o veřejných zakázkách.  

 
2. u k l á d á  Mgr. Josefu Kulíškovi zajistit vypracování analýzy na výhody a nevýhody využití 

opčního práva (§99 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) v souvislosti se zadáním 
veřejné zakázky na realizaci dopravních staveb s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky      
v objemu cca 130 mil. Kč.  

 

652/22/3/2007 Opatření obecné povahy 

Územní opatření o stavební uzávěře – Výjimka ze stavební uzávěry pro 
katastrální území Přerov, v prostoru ohraničeném v úseku mezi 
křižovatkou ulic Komenského – Velké Novosady – Kojetínskou a ulicí 
Kramářovou, pro stavbu přízemní prodejny za stávajícím objektem 
domu Čechova ul. č. 9 v Přerově, na pozemcích parc.č. 855 a 856 
v katastrálním území Přerov, kdy pozemek parc.č. 855 v katastrálním 
území Přerov je součástí této stavební uzávěry. 

Rada města Přerova po projednání, příslušná podle § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona            
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, a § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, za použití 
§ 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ( stavební zákon ), v platném znění, § 17 vyhlášky       č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, v platném znění,  a § 171 a následujících  
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, v y d á v á  Opatření obecné povahy – 
Územního opatření o stavební uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro katastrální území Přerov, 
v prostoru ohraničeném v úseku mezi křižovatkou ulic Komenského – Velké Novosady – Kojetínskou 
a ulicí Kramářovou ( která byla vydána územním rozhodnutím č. 123/96 Městským úřadem Přerov – 
Stavebním úřadem, dne 09.08.1996, pod č.j. SÚ-3332/96, s nabytím právní moci dne 30.08.1996, 
z důvodu ochrany území dotčeného stavbou nově budované komunikace MS 14/50 a výstavbou ploch 
občanské vybavenosti ), pro stavbu přízemní prodejny za stávajícím objektem domu Čechova ul. č. 9 
v Přerově, na pozemcích parc.č. 855 a 856 v katastrálním území Přerov, kdy pozemek parc.č. 855 
v katastrálním území Přerov je součástí této stavební uzávěry, dle důvodové zprávy a přílohy č.2 
tohoto návrhu na usnesení. 

 

653/22/3/2007 Tyršův most – uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření „Smlouvy o zhotovení a projednání 
projektové dokumentace inženýrské stavby Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově“ mezi statutárním 
městem Přerovem a zhotovitelem architektonickou kanceláří Šrámková architekti, s.r.o., Na Šafránce 
25, Praha 10, IČ 27216217. Předmětem smlouvy je návrh stavby, projektová dokumentace pro územní 
řízení a posouzení vlivu stavby na životní prostředí na nový Tyršův most v celkové ceně 1 713 362 Kč 
včetně DPH, podle návrhu č. 9, který se umístil na 2. místě ve veřejné architektonicko-urbanistické a 
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konstrukčně-technické soutěži s vyzvanými účastníky na zpracování návrhu Tyršova mostu přes řeku 
Bečvu v Přerově z roku 2004, s možností zavedení jednosměrného provozu v budoucích letech ve 
směru z centra a ve výjimečných případech využití mostu pro obousměrnou automobilovou dopravu 
včetně začlenění Tyršových sloupů. 

 

654/22/3/2007 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města schválit v souladu 
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 307.660,- Kč, z toho ve výši 
155.026,- Kč  na prodloužení příjezdové komunikace a ve výši 152.634,- Kč na prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu a jejich přípojky,  manželům L. a H.V. Vybudování technické 
infrastruktury je určeno pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 353/2 a st. 437 v místní 
části Vinary, na ul. Růžové. Dotace bude poskytnuta za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 
14. 

 

655/22/3/2007 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města schválit v souladu 
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace ve  výši 2,5 mil. Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavbu vodovodního řadu a 
přípojek, kanalizačního řadu a přípojek, plynovodní sítě a přípojek, veřejného osvětlení, obslužné 
komunikace, chodníku) žadatelům Ing. P.T., M.F. a  P.S. Dotace bude poskytnuta za podmínky 
schválení rozpočtového opatření č. 14. Je určena na vybudování technické infrastruktury pro lokalitu 
určenou k výstavbě rodinných domů za ulicemi Durychova a Lančíkových, v Přerově, jižně od 
městského hřbitova.  
 

656/22/3/2007 Program podpory výstavby technické infrastruktury - zm ěna programu 

Rada města Přerova po projednání: 

1. p o z a s t a v u j e platnost stávajícího Programu podpory výstavby technické infrastruktury dle 
vnitřního předpisu č. 16/2005 a přijímání žádostí o dotaci dle tohoto Programu do doby schválení 
a vyhlášení nového Programu. Doposud přijaté a neschválené žádosti o dotaci budou zaslány 
žadatelům zpět. 

2. p o v ě ř u j e  Odbor právní a Odbor rozvoje vypracovat nové znění Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury dle důvodové zprávy 

 

657/22/3/2007 Fasáda roku 2007 – 5. ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

1. v y h l a š u j e  5. ročník ceny „Fasáda roku“ za realizaci čelní fasády udělované městem 
Přerov 

2. p o v ě ř u j e  Odbor rozvoje zveřejněním podmínek 5. ročníku ceny „Fasáda roku“ za realizaci 
čelní fasády udělované  městem Přerov, a to na úředních deskách města Přerova, na 
internetových stránkách města Přerova, v Kabelové televizi Přerov a.s., Novém Přerovsku a 
Přerovských listech 

3. p o v ě ř u j e  Odbor rozvoje realizací samotné soutěže. 
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658/22/3/2007 Záměr umístění radnice na Horním náměstí v Přerově 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  zabývat se možností umístění radnice na Horním 
náměstí. 

 

659/22/3/2007 Opatření obecné povahy 

Územní opatření o stavební uzávěře – Výjimka ze stavební uzávěry pro 
území vymezené stavbou  “ Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 
s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření 
ulice Polní – MÚK Předmostí “, pro stavbu  administrativní budovy      
( pro potřeby provozovny  autobazaru ) situovanou na  pozemku parc.č. 
4116/1 v katastrálním území Přerov a oplocení pozemků parc.č. 4116/1, 
4116/2 a 4116/3 v katastrálním území Přerov. Všechny tyto stavby 
budou umístěny dočasně, a to do 31.12.2009.  

Rada města Přerova po projednání, příslušná podle § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, a § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona 
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, za 
použití § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, § 17 vyhlášky       č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, v platném znění,  a § 171 a 
následujících  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, v y d á v á  Opatření obecné 
povahy – Územní opatření o stavební uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené 
stavbou  “ Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i 
s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí “ (která byla vydána územním rozhodnutím č. 
114/97 Městským úřadem Přerov – Stavebním úřadem, dne 10.06.1997, pod č.j. SÚ-2225/97, 
s nabytím právní moci dne 02.07.1997, z důvodu ochrany území do doby realizace plánovaných změn 
v dopravním řešení ve městě Přerově, tzn. do doby realizace stavby  “ Mimoúrovňové křížení silnice 
I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK   
Předmostí “ ), pro stavbu  administrativní budovy (pro potřeby provozovny  autobazaru) situovanou na  
pozemku parc.č. 4116/1 v katastrálním území Přerov a oplocení pozemků parc.č. 4116/1, 4116/2 a 
4116/3 v katastrálním území Přerov. Všechny tyto stavby budou umístěny dočasně, a to do 
31.12.2009. Pozemky  parc.č. 4116/1, 4116/2 a 4116/3 v katastrálním území Přerov jsou součástí výše 
citované stavební uzávěry ( dle důvodové zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 
 

660/22/4/2007 Vnitřní předpisy – poskytování půjček 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1. vydat Vnitřní předpis č. ../07 Statut Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy bytového fondu 
postiženého povodní, 

2. zřídit trvalý peněžní fond statutárního města Přerova s názvem „Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu“, 

3. vydat Vnitřní předpis č. ../07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, 

4. vzít na vědomí vzory smluv o půjčkách včetně jejich jištění vyhotovené Odborem právním, 

5. schválit složení pracovní skupiny, která bude zpracovávat návrh na poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu pro orgány města takto:  
- předseda pracovní skupiny – Ing. Jiří Lajtoch, členové – paní Ludmila Tomaníková, pan Ivo 
Kropáč, MUDr. Michal Chromec, paní Jaroslava Ludvová, hlas poradní – Ing. Zdeněk Píštěk, 
paní Oldřiška Sedláčková, organizační pracovník – Ivana Jeřábková,  

6. schválit podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu v roce 2008:  
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a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. ../07 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, budou podávány v termínu od 21. 1. 2008 do 25. 2. 2008, 

b) místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 
34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů bydlení,  
I. poschodí, dveře č. 23 – paní Kristina Bukvaldová. 

 

661/22/4/2007 Rozpočtové opatření č. 14 

1. Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  následující úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

3113 2122 6 Odvody příspěvkových  
organizací (ZŠ) 

4 578,1 - 2,0 4 576,1 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady 

466,3 + 6,0 472,3 

 4121 6 Neinvestiční přijaté transfery 
od obcí 

2 215,0 - 212,0 2 003,0 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 

1 323,9 + 170,0 1 493,9 

 4122 11 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů 

1 400,5 + 1,0 
+ 15,8 
+ 14,9 
+ 821,5 

2 253,7 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet         
po úpravě 

 4211 11 Investiční přijaté transfery 
z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

9 167,0 + 833,0 10 000,0 

 4213 11 Investiční přijaté transfery ze 
státních fondů 

7 319,0 + 206,8 7 525,8 

 
Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3113 6 Základní školy 33 962,8 - 2,0 
- 206,0 

33 754,8 

2212 7 Silnice 1 800,0 + 170,0 1 970,0 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 
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5512 7 Požární ochrana - dobrovolná část 
(údržba zařízení) 

1 665,0 + 1,0 
+ 15,8 

1 681,8 

1039 11 Ostatní záležitosti lesního 
hospodářství (TSMP) 

2 464,0 + 14,9 
- 14,9 

2 464,0 

4356 11 Denní stacionáře a centra denních 
služeb (ÚSP-DP) 

3 597,8 + 821,5 
- 821,5 

3 597,8 

3113 5 Investiční akce (org. 200703 –          
ZŠ Svisle - víceúčelové sportovní 
hřiště) 

21 000,0 + 833,0 
- 833,0 

21 000,0 

2219 5 Investiční akce (org. 200701 –          
Cyklist. stezka Přerov - Henčlov) 

15 831,0 + 206,8 
- 206,8 

15 831,0 

3631 11 Veřejné osvětlení (TSMP) 15 146,6 + 96,4 15 243,0 

3322 7 Zachování a obnova kulturních 
památek (Městský dům) 

965,5 + 120,0 
+ 136,5 
+ 346,0 

1 568,0 

3745 7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
(úpravy veř. prostranství aj.) 

6 771,0 + 42,0 
+ 69,0 

6 882,0 

4351 11 Osobní asistence, pečovatelská služba 
a podpora samostatného bydlení 
(SSMP) 

11 351,7 +  485,0 11 836,7 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 6 559,5 + 581,3 7 140,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a rekreace 173,1 - 30,0 
- 6,0 

137,1 

3392 1 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 30,0 30,0 

3421 1 Využití volného času dětí                  a 
mládeže 

30,0 + 6,0 36,0 

3632 11 Pohřebnictví (TSMP) 622,0 + 186,0 808,0 

3729 11 Ostatní nakládání s odpady (TSMP) 1 800,0 - 186,0 1 614,0 

6112 2 Zastupitelstva obcí (odměny) 3 900,0 + 60,0 3 960,0 

6112 2 Zastupitelstva obcí (povinné pojistné 
aj.) 

3 205,0 - 60,0 3 145,0 
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2. Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 
(sociální dávky) 

229 644,0 - 25 612,0 204 032,0 

 4111 11 Neinv. přijaté transfery z  
všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

6 123,9 + 1 139,5 7 263,4 

 4122 11 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů 

2 253,7 * + 68,7 2 322,4 

 1111 11 Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti             a 
funkčních požitků 

88 000,0 + 2 113,5 90 113,5 

 1343 11 Poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

850,0 + 30,0 880,0 

 1344 11 Poplatek ze vstupného 50,0 - 30,0 20,0 

 1347 11 Poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj 

7 505,0 + 695,0 8 200,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

4171 3 Příspěvek na živobytí 38 907,0 - 2 612,0 36 295,0 

4172 3 Doplatek na bydlení 20 000,0 - 12 500,0 7 500,0 

4173 3 Mimořádná okamžitá pomoc 13 000,0 - 10 500,0 2 500,0 

6171 2 Činnost místní správy (platy) 97 595,3 + 843,5 
+ 51,0 
- 894,5 

97 595,3 

6171 2 Činnost místní správy (povinné 
pojistné aj.) 

40 011,0 + 296,0 
+ 17,7 
- 313,7 

40 011,0 

3412 11 Sportovní zařízení v majetku obce 
(SMP) 

28 497,6 + 1 016,7 29 514,3 
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PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3699 5 Ostatní záležitosti bydlení, 
komunálních služeb a územního 
rozvoje (infrastruktura) 

1 199,6 + 3 000,0 4 199,6 

3639 5 Investiční akce (org. 200323 – 
Regenerace a revitalizace západní 
části nám. TGM - dokumentace) 

3 600,0 - 2 000,0 1 600,0 

3113 5 Investiční akce (org. 500006 – ZŠ 
Želatovská 8 – zateplení objektu, 
výměna oken a dveří – PD) 

0,0 + 470,0 470,0 

3113 5 Investiční akce (org. 500007 – ZŠ 
Trávník 27 – zateplení objektu, 
výměna oken a dveří – PD) 

0,0 + 780,0 780,0 

3113 5 Investiční akce (org. 500008 – ZŠ 
Velká Dlážka 5 - zateplení objektu, 
výměna oken a dveří – PD) 

0,0 + 750,0 750,0 

 

662/22/4/2007 Rozpočtové opatření č. 14 – dodatek 

1. Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  následující úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů: 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3141 6 Školní stravování při předškolním a 
základním vzdělávání 

10 108,8 - 150,0 9 958,8 

3111 6 Předškolní zařízení 11 661,2 + 150,0 11 811,2 

 

2. Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 1121 11 Daň z příjmů právnických 
osob 

110 506,3 * + 5 000,0 115 506,3 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

109 133,1 - 5 000,0 104 133,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál  
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663/22/4/2007 Rozpočtové opatření č. 14 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  následující posílení rozpočtu a závazných 
ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 

56 304,8 + 15 000,0 71 304,8 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

4357 5 Investiční akce (org. 200526 –          
Domov důchodců – stav. úpravy) 

111 167,0 + 15 000,0 126 167,0 

 

664/22/4/2007 Záměr přijetí úvěru  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1) schválit záměr přijetí úvěru do výše 300 mil. Kč se splatností do 15 let na financování 
investičních akcí v letech 2008-2013 za podmínky předčasného splacení úvěru přijatého v roce 
2000 od České spořitelny, a. s.,  

2) schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 

Příjmová část v tis. Kč 

 

POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

1121 11  Daň z příjmů právnických osob 106 088,9 + 4 417,4 110 506,3 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

8124 11 Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjčených prostředků 

94 678,0 + 4 417,4 99 095,4 
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665/22/4/2007 Návrh dodatku ke smlouvě č. 01/015/001/07 a č. 01/015/005/07 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě  č. 01/015/001/07 mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT 
s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 1035/4, IČ 62360540 na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro 
obyvatele města v průběhu 1. pololetí 2007 a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě  č. 01/015/005/07 mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 1035/4, 
IČ 62360540 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení 
a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu 2. pololetí 2007. 

 

666/22/5/2007 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2008 

1. Rada města Přerova po projednání: 

1.1. s t a n o v í  podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou 
zařazeni do Magistrátu města Přerova v roce 2008 na 329,7, 

1.2. s t a n o v í  ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 
prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 
odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
v některých dalších organizacích a orgánech, objem prostředků na platy právnickým osobám, 
zřízeným statutárním městem pro rok 2008 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě (příloha 
č. 1), 

1.3. u k l á d á  odboru finančnímu zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2008 změny rozpočtu navržené Radou města Přerova. 

2. Rada města Přerova pro projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

2.1. s c h v á l i t  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2008: 

příjmy celkem                                                                 910 402 100,- Kč 

výdaje celkem                                                                 910 402 100,- Kč 

z toho financování                                                             33 100 000,- Kč, 

2.2. s t a n o v i t   ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 
prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 
odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a       
v některých dalších organizacích a orgánech pro kalendářní rok 2008, objem prostředků na 
platy zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova     
ve výši 103 122 000,- Kč a zaměstnancům zařazeným do Městské policie Přerov ve výši 
16 848 000,- Kč, celkem 119 970 000,- Kč, 

2.3. s c h v á l i t  rozpočtový výhled do roku 2010 uvedený v příloze č. 2, 

2.4. s t a n o v i t , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou příspěvky na provoz příspěvkových 
organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 3, 

2.5. v z í t  na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a 
na výplatu sociálních dávek jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2008 v předpokládané výši 
a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných 
ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2008 bude rozpočet upraven formou 
rozpočtového opatření, 

Naformátováno: Odrážky a
číslování

Naformátováno: Odrážky a
číslování
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2.6. s ch v á l i t 

• poskytnutí dotace ve výši 5 062 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Hockey club MINOR 2000 Přerov, IČ: 
70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5.  

Dotace se poskytuje: 
a) v částce 3 948 000,- Kč na: 

− úhradu nájemného ledové plochy zimního stadionu v Přerově včetně nákladů 
spojených s užíváním této ledové plochy v roce 2008 dle následujícího: 

705 hodin pro období 1 – 3/2008, 1 hodina/2 100,- Kč, při počtu minimálně          
585 hodin v období 1 - 3/2008 pro skupiny uživatelů mládež, junioři, dorost; 

a 
− 1 175 hodin pro období 8 – 12/2008, 1 hodina/2 100,- Kč, při počtu minimálně 975 

hodin v období 8 – 12/2008 pro skupiny uživatelů mládež, junioři, dorost; 

          b) v částce 140 652,- Kč na: 
− úhradu nájemného nebytových prostor zimního stadionu v Přerově – kanceláře (bez 

vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního 
zařízení (včetně vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení), bez nákladů 
spojených s užíváním těchto prostor v roce 2008   dle následujícího: 

nájemné kanceláře ve výši 165,- Kč, trenérské místnosti ve výši 344,- Kč, šaten a 
sociálního zařízení ve výši 9 144,- Kč, prostor V.I.P. ve výši 2 068,- Kč/ za 1 
kalendářní měsíc, pro období 1 – 12/2008; 

 c) v částce 973 348,- Kč na sportovní činnost v roce 2008, 
 
podpora fotbalu v Přerově 
 

• poskytnutí dotace ve výši 194 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov – Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele 
p.č. 62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 177 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie P řerov, IČ: 42866758, se sídlem 
Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 676 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 
47998750, se sídlem Čekyně, na sportovní činnost oddílu kopané a provoz fotbalového 
hřiště na parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. 
na parcele p.č. 248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 127 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov 
– Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov – Předmostí, Hranická 157, na sportovní 
činnost oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané a provoz fotbalového hřiště na 
parcele p.č. 216/9 a tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez 
č.p./č.e. na p.č.st. 540 v k.ú. Předmostí v roce 2008. 
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V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e.          
na p.č.st. 540 v k.ú. Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, 
svoz odpadu, spojené s vlastnictvím a užíváním této tribuny, šaten a sociálního zařízení, 

• poskytnutí dotace ve výši 82 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec,            
IČ: 60782129, se sídlem Újezdec, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na 
parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové plochy na parcele p.č. 96, 97, 102 a 103 a šaten a 
sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 94, vše v k.ú. 
Újezdec u Přerova v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION 
LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Lověšice, na sportovní činnost a provoz 
fotbalového hřiště na parcele p.č. 428/2 a 430 a šaten  a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345, vše v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub,                   
IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se 
sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost mládeže v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov 
- Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na provoz 
sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p/č.e. na parcelách p.č.st. 167/2,  259/2 
v k.ú. Předmostí v roce 2008.  

Výše uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou 
energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s 
vlastnictvím a užíváním sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcelách  
p.č.st. 167/2,  259/2 v k.ú. Předmostí v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č. 
p./č. e. na parcelách p.č. 5307/209, 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské 
vybavenosti č.p. 584 na parcelách p.č. 5307/101, 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 185 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti 
č.p. 566 na parcele p.č. 4338  v k.ú. Přerov v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 125 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 223 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 

o kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcelách p.č. 4325/2, 4325/3, 4325/4 
v k.ú. Přerov v roce 2008; 
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o loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 
2008; 

o atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcelách p.č. 6724/1, 
4306/10, 4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2008; 

o fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2008; 

pod podmínkou, že Zastupitelstvo města Přerova povolí uvedenému sdružení úlevu z 
povinnosti zaplatit odvod ve výši 159 666,50 Kč a penále ve výši 50 445,- Kč, uložený 
rozhodnutím Odboru kontroly Magistrátu města Přerova ze dne 8. 11. 2007. 

V případě kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcelách p.č. 4325/2, 4325/3, 
4325/4 v k.ú. Přerov se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou 
vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s vlastnictvím a užíváním tohoto sportoviště v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR,      
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle 
na parcelách p.č. 426/9, 426/16, 426/14, 426/18, 426/8, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824 a na 
provoz objektu č.e. 140 na parcele p.č.st. 823 a objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše 
v k.ú. Předmostí v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5 
- Nové Butovice, Petržílkova 2565/23, na činnost nízkoprahového denního centra pro děti 
a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání o.s., se sídlem Přerov,       
IČ 49558200, Kosmákova 46-48, na provoz a činnost organizace v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 770 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Český červený kříž - oblastní spolek,            
IČ: 49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na provoz ubytovny pro bezdomovce, na 
zabezpečení humanitární činnosti, na realizaci preventivních programů pro děti, mládež a 
veřejnost a preventivních programů pro seniory v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-HELP , IČ: 66743192, se sídlem 
Přerov, nám. Přerovského povstání 1, na provoz  a činnost kontaktního krizového centra, 
romského komunitního centra a terénní programy v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 510 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se 
sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
služby, občanské poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra, 
humanitárního skladu nábytku a dětského šatníku, chráněnou dílnu sv. Terezičky, v roce 
2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU , IČ: 67338763,  
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické 
dílny, sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, na integrovanou 
zájmovou činnost v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní 
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organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na provoz 
organizace, na odborné sociální poradenství a na sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Člověk v tísni o.p.s., IČ 25755277, se sídlem 
Sokolská 1869/18, Praha 2, na terénní sociální práci, terénní pracovní poradenství   a na 
odporu vzdělávání v rodinách v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Genáček, IČ: 25870777, se 
sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, na organizaci kulturního programu v rámci akce 
MOSTY 2008 v roce 2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, 
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na organizaci kulturně sportovní akce „Zlatý kanár“ v roce 
2008, 

• poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Duha Klub Dlažka, IČ: 67338810, se sídlem 
Palackého 1, 750 02 Přerov, na organizaci akce „Celostátní vzájemná výměna zkušeností 
2008 Přerov“.  

 

667/22/6/2007 Aktuální stav na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16  

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  zřízení přípravných tříd Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní 
rok 2008/2009 za podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání těchto tříd státními 
finančními prostředky přidělovanými krajským úřadem 

 
2. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku Základní 

školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2009 dle pravidel a v rozsahu uvedeném 
v důvodové zprávě 

 
3. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování nadstandardních 

pedagogických služeb na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2008, 
spočívající v  činnostech speciálního pedagoga, logopeda, výchovně psychologického poradce a 
pedagoga volného času,  za podmínky poskytování těchto činností odborně kvalifikovanými 
osobami a vykrytí nákladů těchto služeb z dotací získaných uvedenou školou. 

 

668/22/6/2007 Sportovní klub Přerov - záměr poskytnutí účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 7 000 000,- Kč subjektu Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na rekonstrukci a výstavbu nové umělé atletické dráhy a sektorů technických 
disciplín na parcele p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov ve sportovním areálu na Alšově ulici v roce 2008. 

 

669/22/6/2007 Sportovní klub Žeravice - záměr poskytnutí účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace do výše 950 000,- Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem 
Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na rekonstrukci víceúčelového hřiště, spočívající v nahrazení 
stávajícího umělého povrchu povrchem novým, na parcele p.č. 402 v k.ú. Žeravice v roce 2008,          
a to pod podmínkou závazného poskytnutí a uvolnění státní dotace jmenovanému subjektu                        
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ve výši 3 500 000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného ministerstva 

 

670/22/6/2007 1. FC Přerov o.s. - poskytnutí účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova:  

1.  schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338,  se sídlem Přerov, 
Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2007 

2. schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 2210  Přijaté sankční platby 2 624,0 + 200,0 2 824,0 

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
(podpora v oblasti sportu) 

4 015,0 + 200,0 4 215,0 

 
 

671/22/6/2007 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – poskytnutí účelové 
dotace 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova:  

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi  
Statutárním městem Přerov a subjektem Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2,            
IČ: 70259925, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, na modernizaci výuky CNC techniky na škole 
v roce 2007 

2. schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 2210  Přijaté sankční platby 2 824,0 * + 35,0 2 859,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3122 6 Střední odborné školy 0,0 + 35,0 35,0 

 

672/22/6/2007 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - poskytnutí účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání n e p ř i j a l a  usnesení ve věci podání návrhu Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 13 000,- Kč subjektu ÚAMK - AMK BIKETRIAL 
PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na zakoupení nového biketrialového rámu 
určeného pro opravu závodního stroje jezdce klubu P.P. v roce 2007. 

 

673/22/6/2007 Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

1. Rada města Přerova po projednání b e r e  na vědomí usnesení konkursní komise ve věci 
konkursního řízení na obsazení  funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Za mlýnem 1, včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu  ze dne        
23. 11. 2007 

2. Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova nevybrala žádného uchazeče pro výkon funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, r u š í  
konkursní řízení a u k l á d á  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit vyhlášení nového 
konkursního řízení. 

 

674/22/6/2007 Úprava platu u ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e : 

1. úpravu příplatku za vedení paní Mgr. Zdence Hradilíkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2,  paní Mgr. Libuši Skopalové, zástupci statutárního orgánu Základní školy Přerov, 
Svisle 13, paní Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30, paní Elišce Kupkové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, s účinností 
od 01. 12. 2007v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě  

2. přiznání osobního příplatku panu Mgr. Františkovi Žůrkovi, řediteli Základní školy Přerov, 
Želatovská 8, s účinností od 01. 01. 2008 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

675/22/6/2007 Spolupráce základních škol s IPPP ČR  

Rada města Přerova po projednání b e r e  na vědomí spolupráci základních škol zřízených 
statutárním městem Přerov se subjektem Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR,       
IČ: 49628518, se sídlem Praha 9, Novoborská 372, v rozsahu dle důvodové zprávy a s c h v a l u j e  
bezplatné přenechání nebytových prostor objektů škol pro uvedený institut za účelem této spolupráce. 

 

676/22/7/2007 Grantový program pro rok 2008 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Grantový 
program pro rok 2008 a vyzvat žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu ve smyslu 
schválených zásad tohoto dotačního programu. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je      
do 11. února 2008 na adresy dle důvodové zprávy. 
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677/22/8/2007 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 5 v domě č.p. 1947 v Přerově, 
Kojetínská  č. o. 36, s  panem  J.P. 

2. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 11 v domě č.p. 1946 v Přerově, 
Kojetínská č. o. 38, s   paní V.K. 

3. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 8 v domě č.p. 1946 v Přerově, 
Kojetínská  č. o. 38, s paní M.P. 

4. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 7 v domě č.p. 1946 v Přerově, 
Kojetínská  č. o. 38, s paní D.P. 

5. s c h v a l u j e  uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 21 v půdní vestavbě  v domě č.p. 2595                
v Přerově, tř. gen. Janouška  č.o. 3,  s paní L.F. 

 

678/22/8/2007 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

 

Rada města Přerova s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy  

1. k bytu č. 2 v Přerově, gen. Štefánika 4 s manž. A. a M.D. na dobu určitou ½ roku s dodatkem 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu určitou 2krát tři roky 
s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 
2. k bytu č. 14 v Přerově, gen. Štefánika 6 s panem  R.O. na dobu určitou ½ roku s dodatkem 

prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu určitou 2krát tři roky 
s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 
3. k přístřeší v bytě č. 13 v Přerově, Kojetínská 1827 s paní B.Ž.  na dobu určitou 6ti měsíců od 

podpisu nájemní smlouvy k přístřeší. 
 

679/22/8/2007 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, 
Kratochvílova 14 s panem Ing. J.Š.  na dobu určitou 1 rok s účinností od 1.4.2008. 

 

680/22/8/2007 Dotace pro oblastní charitu Přerov 

 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova : 

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Oblastní charitou Přerov, IČ  45180270, se 
sídlem Přerov, 9.května 1925/82 

 

 

2. schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů : 
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Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

4357 15 Domovy (neinvestiční transfery 
obcím) 

320,0 - 80,0 240,0 

4345 15 Centra sociální pomoci (podpora 
sociální oblasti) 

2 300,0 + 80,0 2 380,0 

 

681/22/8/2007 Personální změny a změny názvů pracovních skupin pro koordinaci 
projekt ů souvisejících s vybudováním naučné stezky Předmostím a pro 
zpracování Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Rada města Přerova po projednání : 

1. o d v o l á v á  na vlastní žádost Ing. Martina Kučeru z členství v pracovní skupině              
pro koordinaci projektů souvisejících s vybudováním naučné stezky Předmostím 

2. o d v o l á v á  na vlastní žádost PhDr. Františka Hýbla z členství v pracovní skupině pro 
koordinaci projektů souvisejících s vybudováním naučné stezky Předmostím a z členství         
v pracovní skupině pro zpracování Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

3. j m e n u j e  Mgr. Aleše Drechslera členem pracovní skupiny pro koordinaci projektů 
souvisejících s vybudováním naučné stezky Předmostím 

4. s c h v a l u j e  následující změny názvů pracovních skupin: „pro koordinaci projektů 
souvisejících s vybudováním naučné stezky Předmostím“ se mění na „pro koordinaci projektu 
Předmostím až do pravěku“ a „pro zpracování Programu regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově“ se mění na „pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově“. 

 

682/22/8/2007 Řízená skládka S-003 Žeravice II. – rekultivační obvodová hráz             
5. etapa 

Rada města Přerova po projednání p o v ě ř u j e  ředitele Technických služeb města Přerova dle       
čl. IV., odst. 4 vnitřního předpisu č. 8/06 Zásady postupu při zajišťování veřejných zakázek a 
jmenovitých akcí, komplexním zajištěním realizace akce: „Řízená skládka S-003 Žeravice II, 
rekultivační obvodová hráz 5. etapa“, ve finančním objemu do 1500 tis. Kč. 
Finanční zajištění této investice je plně pokryto z prostředků finanční rezervy vázané na zvláštním 
účtu u ČS a.s.. 
 

683/22/8/2007 Návrh na jmenování ředitele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace a ředitele Služeb města Přerova, příspěvkové organizace  

Rada města Přerova po projednání: 
 
a) b e r e  na vědomí vzdání se funkce ředitele Služeb města Přerova, příspěvkové organizace pana 

Františka Kavky dnem 31. 1. 2008, 
 
b) p o v ě ř u j e  s účinností od 1. 1. 2008  pana Bc. Pavla Cimbálníka řízením Městské knihovny 

v Přerově, příspěvkové organizace do doby jmenování ředitele/ředitelky na základě výběrového 
řízení, 

 
c) p o v ě ř u j e  s účinností od 1. 2. 2008 pana Rudolfa Neulse řízením Služeb města Přerova, 

příspěvkové organizace do doby jmenování ředitele/ředitelky na základě výběrového řízení, 
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d) u k l á d á  personálnímu oddělení předložit Radě města Přerova návrh na stanovení platu panu 

Bc. Pavlu Cimbálníkovi a panu Rudolfu Neulsovi nejpozději do 31. 1. 2008. 
 

684/22/8/2007 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2008 jako 
náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby  stanovilo ve 
smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru  
paušální částku, která přísluší v roce 2008 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 

 

685/22/8/2007 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 a  § 224 
odst. 2 písmeno a) zákoníku práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených  statutárním městem  
Přerov v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě a v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 
pro příslušný kalendářní rok.  

 

686/22/8/2007 Návrh na  přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí  
organizačních pracovníků výborů a komisí a spolupracovníkům města  
za jejich práci pro město v roce 2007 

Rada města Přerova  po projednání    

a) s c h v a l u j e  návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za výkon funkcí organizačních pracovníků komisí  a výborů  a spolupracovníkům města za 
jejich práci pro město v roce 2007 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě  

b)  u k l á d á   personálnímu oddělení kanceláře tajemníka zajistit vyplacení těchto plnění  
do 31. 12. 2007. 

 

687/22/8/2007 Změna vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  vnitřní předpis č. .../07, kterým se mění Vnitřní 
předpis  č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07 a č. 17/07 Organizační 
řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 
 

688/22/8/2007 Podnět Mgr. Vladimíra Puchalského ve věci nehospodárného 
vynakládání finančních prostředků.  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Finanční 
výbor zabývat se podnětem Mgr. Vladimíra Puchalského ve věci nehospodárného vynakládání 
finančních prostředků z rozpočtu města. 
 
 
 
 
 

689/22/8/2007 Termíny schůzí Rady města Přerova a zasedání Zastupitelstva města 
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Přerova 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  termíny konání schůzí Rady města Přerova         
v I. pololetí 2008 a b e r e  na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva v tomtéž období. 

 

690/22/8/2007 Zahraniční pracovní cesta – Bardejov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  zahraniční pracovní cestu delegace statutárního 
města Přerova ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. E3lena Grambličková, Ing. Jiří Bakalík, Ing. Daniela 
Novotná, řidič Petr Koutný. Cesta se uskuteční po upřesnění termínu (v období prosinec 2007 – únor 
2008) při příležitosti podpisu smlouvy o partnerství.   

 

691/22/8/2007 Smlouva o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace                  
č. 16 015 001 07 ve výši 10 000,- Kč mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 
750 11 a společností Connex Morava, a. s., IČ: 25827405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 2, 702 00, na obnovu vozového parku MHD v Přerově zakoupením nového autobusu. 

 

692/22/9/2007 Majetkoprávní záležitosti 
 

A-1 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí              
do majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e   záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 
převod : 
 
budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/71, budovy bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 
5290/72, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/73, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku 
p.č. 5290/74, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/75, budovy bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 5290/76, budovy bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 5290/77, budovy bez čp/če, jiná st. 
na pozemku p.č. 5290/78, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 529079, budovy bez čp/če, jiná 
st. na pozemku p.č. 5290/80, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/81, budovy bez čp/če, 
jiná st. na pozemcích  p.č. 5290/82,   p.č. 5290/83, p.č. 5290/84, budovy bez čp/če, jiná st. na 
pozemcích p.č. 5290/86, p.č. 5290/89 a p.č. 5011/3,  budovy bez čp/če, jiná st. na pozemcích p.č. 
5290/90, p.č 5290/91 a p.č. 5290/92,  budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/5, budovy bez 
čp/če, jiná st. na pozemcích p.č. 5611/6, p.č. 5611/7 a p.č. 5611/8, budovy bez čp/če, tech.vyb. na 
pozemku p.č. 5611/11,  budovy bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 5611/12, budovy bez čp/če, jiná st. 
na pozemku p.č. 5611/13,  budovy bez čp/če, jiná st,. na pozemku p.č. 5611/14, budovy bez čp/če, jiná 
st. na pozemku p.č. 5611/15, budovy bez čp./če, tech.vyb. na pozemku p.č. 5611/16, budovy bez 
čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/17, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/18, budovy 
bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 5611/19, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/20, 
budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č.5611/21, budovy bez čp/če. jiná st. na pozemku p.č. 
5611/22, vše v k.ú. Přerov a  
 pozemků p.č. 5025/5 o výměře 291 m2, ost. plocha, silnice, p.č. 5290/1 o výměře 24014 m2, ost. 
plocha, manipulační plocha,p.č. 5290/71 o výměře 256 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/72 o 
výměře 531 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/73 o výměře 502 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 
5290/74 o výměře 25 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/75 o výměře 2673 m2, zast. plocha a 
nádvoří, p.č. 5290/76 o výměře 535 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/77 o výměře 1457 m2, zast. 
plocha a nádvoří, p.č. 5290/78 o výměře 735 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/79 o výměře 531 m2, 
zast.plocha a nádvoří, p.č.5290/80 o výměře 37 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 5290/81 o výměře 840 
m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 5290/82 o výměře 46 m2 zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/88 o výměře 
95 m2,  zast. plocha a nádvoří, manipulační plocha p.č. 5290/89 o výměře 37 m2, zast. plocha a 
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nádvoří, p.č. 5290/90 o výměře 321 m2, zast. plocha a nádvoří,p.č. 5290/92 o výměře 61 m2, 
zast.plocha a nádvoří, p.č. 5290/95 o výměře 9403 m2, ost.plocha, manipulační plocha, p.č. 5290/96 o 
výměře 1768 m2 ost.plocha, manipulační plocha, p.č. 5290/97 o výměře 1951 m2 ost. plocha, 
ost.komunikace, p.č. 5290/99 o výměře 4580 m2, ost.plocha, manipulační plocha,p.č. 5290/100 o 
výměře 15209 m2, ost.plocha,ost.komunikace,, p.č. 5296/2 o výměře 354 m2, ost. plocha, jiná plocha, 
p.č. 5328/4 o výměře 121 m2, ost.plocha, ost.komunikace, p.č.5611/2 o výměře 19114 m2, ost.plocha, 
manipulační plocha, p.č.5611/8 o výměře 89 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/11 o výměře 308 m2,  

zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/12 o výměře 648 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/13  o výměře 
206 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/14 o výměře 280 m2, zast.plocha a nádvoří,p.č. 5611/15 o 
výměře 167 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/16 o výměře 46 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 
5611/17 o výměře 2189 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/18 o výměře 206 m2, zast.plocha a 
nádvoří, p.č. 5611/19 o výměře 590 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/20 o výměře 57 m2, 
zast.plocha a nádvoří,p.č. 5611/21 o výměře  19 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/22 o výměře 63 
m2 zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/23 o výměře 494 m2 zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/24 o výměře 
977 m2, zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/25 o výměře 5626 , ost.plocha, manipulační plocha, p.č. 
5611/26 o výměře 4581 ost.plocha, ost.komunikace, vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví  České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, 
Tychonova 1, č.p.221, Praha-Hradčany do vlastnictví statutárního města Přerova, v souladu se zněním 
zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku. 
 

A-2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků  p.č.  105 a p.č. 106, oba v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. t r v á  na svém usnesení č. 102/2/7/2006 H-2, kterým schválila směnu  části pozemků p.č.    

105 ost.plocha o výměře   126 m2  a p.č. 106 ost.plocha o výměře  143 m2  , oba v k.ú.  
Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 108/1 ost. plocha o  
výměře 294 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se  
sídlem Přerov, Kratochvílova 41, IČ 00053236, (SBD)   za níže uvedených podmínek   
SBD: 

1) Trvalé zajištění komunikačního napojení osobních a nákladních vozidel do dvorní části  
správního objektu SBD Přerov. 

2) Zachování trvalého přístupu do stávající  prodejny „Šarm“. nacházející se v suterénu správní 
budovy SBD Přerov.  Jedná se o zastřešené schodiště, které je součástí pozemku p.č. 108/1 
v k.ú. Přerov. 

3) Trvalé využívání části pozemku p.č. 108/1 jako manipulační plochy pro zásobování  výše 
uvedené prodejny. 

4) Trvalé zajištění komunikačního  napojení dvou garáží ve vlastnictví SBD Přerov na 
pozemcích p.č. 108/3 a p.č. 108/2 v k.ú. Přerov. 

5) Vyřešení existence dvou prodejních stánků umístěných za garážemi na pozemku p.č. 108/1 
v k.ú. Přerov. 

6) Umístění   reklamy na  štítu   budovy  SBD  Přerov, Kratochvílova č. 37 (t.č.  Kooperativa) 
7) Vyřešení další existence umístění reklamy  na stěně dvougaráže, popř. nalezení přijatelného 

řešení pro SBD Přerov. 
8) Směna pozemků bude realizována po právní moci územního rozhodnutí pro zástavbu na 

pozemcích p.č. 105 a p.č. 106, s tím, že  pozemky budou oceněny znaleckým posudkem, ve 
kterém bude přihlédnuto ke komerčnímu využití.   
 

2. n e s c h v a l u j e záměr statutárního města Přerova  - převod  části pozemku p.č. 105 ost.  
plocha  označeného  dle geometrického plánu č.  3632-160/2006 jako díl “b“  o  
výměře 126 m2  a části pozemku  p.č.  106 ost. plocha  označeného  dle geometrického  
plánu č.  3632-160/2006 jako díl“a“ o výměře  143 m2  , oba v k.ú. Přerov z vlastnictví  
statutárního města Přerova  do vlastnictví SBD Přerov, se sídlem Přerov,  
Kratochvílova 41, IČ 00053236. 
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A-3 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova . 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   záměr statutárního města Přerova  - směnu části 
pozemků  p.č.4394/67 ost. plocha  o výměře 72 m2, p.č. 4507/2  zahrada o výměře 30 m2, p.č. 5108/5 
ost.plocha o výměře 342 m2 vše v k.ú.Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za části 
pozemků  p.č. 5106/2  ost. plocha  o výměře 135 m2, p.č. 5106/3  ost.plocha o výměře 38 m2, p.č. 
4519/4 ost.plocha o výměře 203 m2,  p.č. 4519/5 ost.plocha o výměře  118 m2 vše v k.ú. Přerov 
v společném jmění manželů P. a  M.K. 
 

A-4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 208  v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova –  úplatný 
převod části pozemku  p.č. 208 orná půda o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví  žadatele – pana P.O. 
 

A-5 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6704 ZE-GP, p.č. 6699 ZE-
GP, a částí pozemků p.č. 6705/3 , travnatý porost, p.č 6705 ZE-GP, p.č. 
6698/1 ZE - EN, vše v k.ú. Přerov.    

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova – nájem níže 
uvedených pozemků, částí pozemků všechny v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova  
žadatelům  
 
jméno a příjmení, bydliště                     užívaná výměra     pozemek p.č.             číslo zahrádky 
 
- J.V                               123 m2                     6705/3                                     1 
                     10 m2                   6705 ZE-GP  
 
-J.S.                                               51 m2                          6705/3                                      2 
                                        5 m2                  6705 ZE-GP 
                                                                  77 m2                  6704 ZE-GP 
 
- D.U.                                           133 m2                 6704 ZE-GP                            3 
    
 
- J.J.,                                               133 m2                 6704 ZE-GP                            4   
    
 
- J.J.                                          133 m2                 6704 ZE-GP                            5 
    
- J.R.                                          133 m2                 6704 ZE-GP                            6 
    
 
- Z.N.   ,                                   133 m2                 6704 ZE-GP                            7 
    
 
 
- P.G.  ,                                           133 m2                 6704 ZE-GP                             8 
    
- J.H.                                    133 m2                 6704 ZE-GP                              9 
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- V.Č                                    133 m2                 6704 ZE-GP                             10 
    
- Ing. J.S.                                     134 m2                 6704 ZE-GP                              11 
 
- I.K.                                         133 m2                 6704 ZE-GP                              12 
 
- Ing. S.O.    ,                    133 m2                 6704 ZE-GP                              13    
 
- RNDr. J.N.                                   117 m2                 6699 ZE-GP                              23 
 
- Z.F.                                               112 m2                6698/1 ZE-EN                           24 
         
 
k zahrádkářské činnosti, kdy celková výměra užívaných pozemků všechny v k.ú. Přerov je následující: 
 
p.č. 6704 ZE-GP – 1.541 m2 

p.č. 6699 ZE-GP – 117 m2 

část p.č. 6698/1 ZE –EN – 112 m2 

část. p.č. 6705 ZE-GP – 15 m2 

část p.č. 6705/3 – 174 m2 

 

A-6 Záměr  statutárního města Přerova – narovnání právního vztahu 
 pozemku p.č. 6703/5  a pozemku ve ZE-GP  p.č.  6700  vše v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání  
 

1) s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova- převod pozemku p.č. 6703/5  zastavěná 
plocha o výměře 91 m2   a pozemku ve ZE-GP p.č. 6700 ostatní plocha o výměře  204 m2 vše 
v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví   M.S., za cenu v čase a 
místě obvyklou. 

 
2) n e s c h v a l u j e záměr statutárního města Přerova- převod pozemku p.č. 6703/5  

zastavěná plocha o výměře 91 m2   a pozemku ve ZE-GP p.č. 6700 ostatní plocha o výměře  
204 m2  vše v k.ú. Přerov z duplicitního vlastnictví  M.S., do vlastnictví statutárního města 
Přerova,  za cenu v čase a místě obvyklou. 

 
3) n e s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova -  směnu  pozemku p.č. 6703/5  

zastavěná plocha o výměře 91 m2   a pozemku ve ZE-GP p.č. 6700 ostatní plocha o výměře  
204 m2  vše v k.ú. Přerov z duplicitního vlastnictví  M.S.  za část pozemku p.č. 30/1 ostatní 
plocha v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
 
 

A-7 Záměr statutárního  města Přerova –  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova –  nebytových prostor v objektu bytový 
dům č.p. 436, 437  na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova  po projednání  s c h v a l u j e :  
 

1. ukončení nájemní smlouvy  na nájem nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 436, 437 
na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov o výměře 12,93 m2 (Seifertova 12) ze dne 13.6.2000   
uzavřené mezi Městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
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pronajímatelem a panem Jiřím Spielvogelem, bytem Seifertova 12, IČ: 64596591  jako 
nájemcem,  a to  dohodou ke dni  31.12.2007. 

2. záměr statutárního města Přerova – nájem jednotky č. 437/101 – nebytových prostor v objektu 
bytový dům č.p. 436, 437,   na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov o výměře 12,93 m2 
(Seifertova 12)   žadateli  Věra Lakomá – agentura HIT, místem podnikání Přerov I – Město, 
Seifertova 437/12, IČ: 65144465  za účelem  využití jako kancelář pro dokladovou agendu a  
k uložení kostýmů, rekvizit a techniky Taneční školy HIT. 

 

A-8 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části rodinného domu  č.p. 180, 
příslušného  k části obce Přerov VII – Čekyně, na pozemku p.č. 73  
v k.ú. Čekyně. 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   záměr statutárního města Přerova – nájem  části 
rodinného domu  č.p. 180,  příslušného  k části obce Přerov VII – Čekyně, na pozemku p.č. 73  v k.ú. 
Čekyně (hasičská zbrojnice)  o výměře 1 m2  žadateli – společnosti LAN servis s.r.o., se sídlem Přerov 
I – Město, Interbrigadistů 87/2, IČ: 47153130  za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání 
datových služeb. 
 

A-9 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova . 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   záměr statutárního města Přerova -úplatný převod  
pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m2, p.č.627/18 ost. plocha o výměře 222 m2, p.č.627/36 
ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m2, p.č. 627/38 orná půda o výměře 
685 m2, p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m2, p.č.627/42 orná půda o výměře 28 m2, p.č.627/43 
orná půda o výměře 1549 m2, p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m2, p.č. 627/45 ost. plocha             
o výměře 575 m2, p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m2, p.č. 627/55 ost.plocha o výměře 468 m2 a 
p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m2, vše v k.ú. Předmostí  z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví  žadatele (Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na  Pankráci 546/56,          
IČ 65993390). 
 

A-10 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2638/1,  p.č. 
2638/2   a   p.č. 2638/3, všechny v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání:   
 

1. s c h v a l u j e   ukončení nájemní smlouvy ze dne 14.3.2001 na nájem části pozemku         
p.č. 2638/1 ovocný sad o výměře 110 m2 v k.ú. Přerov, uzavřené mezi Městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a A. a L.N., jako nájemcem a to dohodou k 31.12.2007. 

 
2. n e s c h v a l u j e záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č. 2638/1 

ovocný sad o výměře 110 m2 v k.ú. Přerov k zahrádkářským účelům žadateli – P.S. 
 
3. s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku  p.č. 2638/1 

ovocný sad o výměře cca  4.900 m2, pozemku p.č. 2638/2 zastavěná plocha a nádvoří              
o výměře 19 m2  a  pozemku p.č. 2638/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,  všechny 
v k.ú. Přerov  žadatelům – Ing. V.S.  a Ing. B.S. na dobu 20 let za účelem vybudování 
sportovního areálu za podmínky nevyužití pozemku pro výstavbu sportovní haly statutárním 
městem Přerovem. 

 

A-11 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
města Přerova – části pozemku p. č. 4955 ostatní plocha o výměře 29 m2 
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(pod stavbou z kamenného zdiva v ul. Na Marku) v k. ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p. č. 4955 ostatní plocha o výměře 29 m2 (pod stavbou z kamenného zdiva v ul. Na Marku) 
v k. ú. Přerov (obchodní společnosti ESPER s. r. o., IČ: 25369598, se sídlem Pivovarská 89/1, Přerov, 
paní H.L., paní T.P. a JUDr. I.T., jako podílovým spoluvlastníkům stavby na této části pozemku). 

 

A-12 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 2704/18 v objektu 
bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5169/32 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

1.  r u š í  své usnesení č. 576/18/7/2007 A-13 bod 1., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 
bytové jednotky č. 2704/18 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/32 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 17, 19) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/32 v k.ú. Přerov ve výši 5124/217595, formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena ve 
výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 

2.  s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 2704/18 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na  
pozemku  p.č. 5196/32  v  k.ú.  Přerov  (Bohuslava Němce 17, 19)  včetně  příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/32 v k.ú. Přerov ve výši 5124/217595, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, 
pana E.H., ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 
v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod 
bude realizován v termínu do 30.6.2008.  

 
 
 

A-13 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 490/11 v objektu 
bydlení č.p. 489, 490, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 4394/17 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

1.  r u š í  své usnesení č. 576/18/7/2007 A-13 bod 6., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 
bytové jednotky č. 490/11 v objektu bydlení č.p. 489, 490, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4394/17 v k.ú. Přerov (Bajákova 12, 14) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/17 v k.ú. Přerov ve výši 215/6824, formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných 
zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu 
města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % 
ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 

2.  s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 490/11 v objektu bydlení č.p. 489, 490, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku   
p.č.   4394/17   v   k.ú.   Přerov    (Bajákova   12,   14)   včetně     příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 4394/17 v k.ú. Přerov ve 
výši 215/6824, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana J.I., ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej 



 26

za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu 
do 30.6.2008.  

 

A-14 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 2705/16 v objektu 
bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5196/32 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

1.  r u š í  své usnesení č. 576/18/7/2007 A-13 bod 2., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 
bytové jednotky č. 2705/16 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/32 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 17, 19) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/32 v k.ú. Přerov ve výši 5975/217595, formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena ve 
výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 

2.  s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 2705/16 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5196/32 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 17, 19) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/32 v k.ú. Přerov ve výši 5975/217595, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, 
pana J.Č., ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 
v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod 
bude realizován v termínu do 30.6.2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A-15 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – úplatný převod 10 bytových jednotek 
v objektu bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j ezáměr úplatného převodu 10 bytových jednotek 
v objektu bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. 
Přerov (Vaňkova 14) do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění. 

 

A-16 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – prodej 7 bytových jednotek do 
vlastnictví jiných zájemců 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný 
převod – prodej: 

1. bytové jednotky č. 234/3 v objektu bydlení č.p. 234, 235, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov (Interbrigadistů 13, 15) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870, 
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2. bytové jednotky č. 1368/5 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329, 

3. bytové jednotky č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329, 

4. bytové jednotky č. 2821/18 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821 příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení  a zastavěném pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329, 

5. bytové jednotky č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3346/13 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875, 

6. bytové jednotky č. 50/13 v objektu bydlení č.p. 50, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 3460 v k.ú. Přerov (Mervartova 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3460 v k.ú. Přerov ve výši 
5247/88076, 

7. bytové jednotky č. 50/17 v objektu bydlení č.p. 50, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 3460 v k.ú. Přerov (Marvarova 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3460 v k.ú. Přerov ve výši 
4080/88076, 

8. bytové jednotky č. 2005/9 v objektu bydlení č.p. 2005, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3470 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3470 v k.ú. Přerov ve výši 852/9580, 

9. bytové jednotky č. 2698/6 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699 příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, 

10. bytové jednotky č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 602/21844, 

11. bytové jednotky č. 2698/17 v objektu bydlení č.p. 2698, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844, 

12. bytové jednotky č. 2695/3 v objektu bydlení č.p. 2694, 2695, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/14 v k.ú. Přerov (Optiky 2, 4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/14 v k.ú. Přerov ve výši 365/21853, 

13. bytové jednotky č. 2696/1 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 365/21844, 

14. bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I 
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– Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, 

15. bytové jednotky č. 2697/9 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697 příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, 

16. bytové jednotky č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov (Palackého 26, 28) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/4 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, 

17. bytové jednotky č. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, 

18. bytové jednotky č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 v k.ú. Přerov ve výši 432/27936, 

19. bytové jednotky č. 1462/12 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, 

formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy 
vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené 
znaleckým posudkem. 
 
 
 

A-17 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 462, p.č. 482/1, p.č. 
483/5, p.č. 503  a  p.č. 736/1  vše v k.ú. Penčičky. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 16/2/3/2006 ze dne 11.12.2006, kterým schválilo záměr města Přerova – úplatný převod 
částí pozemků  p.č.  462, p.č. 482 (nyní p.č. 482/1), p.č. 483 (nyní p.č. 483/5), p.č. 503  a  p.č. 736 
(nyní p.č. 736/1), vše v k.ú. Penčičky  v rozsahu dle zpracované studie, vlastníkům sousedních 
pozemků a to za kupní cenu 65,- Kč/m2.  Změna se týká prodloužení termínu realizace prodeje 
předmětných částí pozemků, a to do 31.12.2008. 
 

B-1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku  p.č. 5746/4 ost. plocha v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 5746/4 ost. plocha o výměře  760 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova  do vlastnictví Jana Kadláčka, místem podnikání gen. Štefánika 975/40, Přerov I-Město, 
IČ 10639128 za kupní cenu ve výši 257 589,- Kč (tj. 339,- Kč/m2) dle návrhu  J. Kadláčka. 
 

B-2 Převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova – 
jednotky č. 441/101 -   nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 440, 
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č.p. 441, č.p. 769, č.p. 774 ,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2680/48 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod  jednotky č. 441/101 - nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 440, č.p. 441, č.p. 769, č.p. 
774,   příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/48 v k.ú. Přerov, Dvořákova 5, 
7, 9, 11  o výměře 20,2 m2 včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a  
pozemku ve výši  id. 101/26973 z vlastnictví statutárního města Přerova   do spoluvlastnictví pana 
L.S.  k id. ½  vlastnického podílu a pana F.H.  k id. ½  vlastnického podílu za kupní cenu  4 600,-  Kč 
(tj. 228,- Kč/m2). 

 

B-3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
úplatný převod 4 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 643, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 4 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. č. 4), do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu bydlení a zastavěním pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov, za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění. 

 

B-4 Převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – pozemků pod 
komunikacemi.  

Rada města  Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
bezúplatný převod : 
I. 
-  pozemku  p.č. 5023  ost.  pl.  o  výměře 14267m2 v k.ú. Přerov  
- pozemku p.č. 684/1 ost. pl. o výměře 18514 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova  
- pozemku p.č. 1311/1 ost. pl. o výměře 27 m2, p.č. 1311/5 ost. pl. o výměře 7403 m2, p.č. 1311/18 
ost. pl. o výměře 4767 m2, p.č. 1311/20 ost. pl. o výměře 15 m2  vše v k.ú. Henčlov.  
-   částí  pozemku  p.č.  6857/1 ost. pl.,   p.č. 5072/3 ost. pl.,  p.č. 6857/2 ost. pl.  p.č. 994/17 ost. pl. 
, dle geometrického plánu č. 3687-620/2006 označené jako p.č. 6857/1 ost. pl.  o výměře 10 443 m2  a   
p.č. 5072/3 ost. pl. o výměře 4011 m2   vše v k.ú. Přerov 
- částí pozemku p.č. 4973 ost. pl. , p.č. 6030/2 ost. pl.,  dle geometrického plánu č. 3688-621/2006  
označené jako p.č. 4973/1  ost. pl. o výměře 10 485  m2   vše  v k.ú. Přerov 
- částí pozemku , p.č. 4961 ost. pl. , p.č. 4964 ost. pl.,  p.č. 5036/1  ost. pl.,  p.č. 1019/1  ost. pl.,  p.č. 
1042/1  ost. pl.,  p.č. 4977 ost. pl.,  p.č. 776  ost. pl , p.č. st. 777 zast. pl, dle geometrického plánu č. 
3689-622/2006 označené jako p.č. 1019/9 ost. pl. o výměře 3128 m2, p.č. 1042/1 ost. pl. o výměře 
3262 m2, p.č. 4961 /1 o výměře 2884 m2, p.č. 4964/1 ost. pl. o výměře 3924m2  vše v k.ú. Přerov  
- částí   p.č. 5102 ost. pl.,  p.č. 5112/1  ost. pl., p.č. 4383 zast. pl.,  p.č. 4384 zast. pl.,  p.č. 5103 ost. 
pl.,  p.č. 5111 ost. pl.,  p.č. 5104/1 ost. pl.  p.č. 5113 ost. pl,  dle geometrického plánu č. 3690-
623/2006 označené jako p.č. 5112/1 ost. pl. o výměře 3929 m2  v k.ú. Přerov.          
- části pozemku   p.č.  6531 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3691-624/2006 označené jako p.č. 
6531/1 ost. pl. o výměře 6445 m2  v k.ú. Přerov. 
- části  pozemku p.č. 684 ost. pl., dle geometrického plánu č. 257-627/2006 označená jako p.č. 684/3 
ost. pl.  o výměře 1568 m2 v k.ú. Penčičky . 
- části pozemku p.č. 526/1 ost. pl.  dle geometrického plánu č. 562-76/2007 označená jako p.č. 526/1 
ost. pl. o výměře 25 777 m2  v k.ú. Předmostí.,   
- částí pozemku p.č. 30/5 ost. pl., p.č. 30/1 ost pl. , p.č. 85 ost. pl., p.č. 522/2 ost. pl.,  p.č. 524/2 ost. 
pl., dle geometrického plánu č. 561-625/2006  označená jako  p.č. 30/5 ost. pl. o výměře 6693 m2  v 
k.ú. Předmostí 



 30

- částí pozemku  p.č. 439/19  ost. pl, p.č. 439/7 ost. pl. , dle geometrického plánu č. 196-626/206 
označené jako p.č. 439/7 ost. pl. o výměře 2125 m 2, p.č 439/25 ost. pl. o výměře 353 m2  vše v k.ú. 
Lověšice  z vlastnictví statutárního města  Přerova do  vlastnictví Olomouckého kraje, Správy 
silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120 Olomouc. 
 
II.  
- části pozemku p.č 1014 ost. pl. v k.ú. Dluhonice dle geometrického plánu č. 222-619/2006  
označený jako p.č. 1014/2 ost. pl. o výměře  1192 m2 v k.ú. Dluhonice , z vlastnictví Olomouckého 
kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120 Olomouc do  vlastnictví 
statutárního města  Přerova. 
 Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem  vlastnického práva včetně  správního poplatku  
 návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti. 
 

C-1 Výkup pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 5164, v k.ú. Přerov 
(stavba komunikace Za Meoptou)   

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) č. 5164, o výměře 5110 m2, v k.ú. Přerov, z podílového spoluvlastnictví Mgr. J.C. (k id. 
2/12), Ing. M.H. (k id. 2/12), pana A.Š.  (k id. 3/12), pana M.V. (k id. 1/12), pana L.Z. (k id. 1/12), 
pana Z.Z. (k id. 2/12) a paní J.Z. (k id. 1/12) do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným panem Jiřím Pazderou, ve 
výši 1.731.950,- Kč, tj. 339 Kč/m². Účelem výkupu je realizace stavby komunikace „Za Meoptou“. 
 
 
 
 
 

C-2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č 602 a p.č. 603 oba v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh  Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 602 trvalý travní porost o výměře 111 m2 a   p.č. 603 zast.pl. o výměře 21 m2 oba 
v k.ú. Žeravice do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví  paní I.J., za kupní cenu 22.000,- 
Kč, tj. 166,70 Kč/m2 –cena v místě a čase obvyklá. 
 

C-3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 623  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 623 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. Žeravice z podílového 
spoluvlastnictví  

- paní B.D. k id 1/6 
- paní L.H., k id 1/6 
- pana P.O. k id 1/9 
- pana V.O. k id 1/9 
- pana S.Z., k id 1/3 
- paní J.Z. k id 1/9 

do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá.  
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 – ti 
dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu „Oprava účelové komunikace, 
Přerov-Žeravice – ulice Pod lesem“ a vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části 
pozemku ověřeného příslušným katastrálním úřadem. Kupní cena bude stanovena na základě 
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znaleckého posudku vypracovaného ke dni uzavření kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené 
s převodem bude hradit statutární město Přerov.  
 

E-1 Ukončení nájmu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 487/1, zahrada o výměře 56 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova 
– revokace usnesení  

Rada města Přerova po projednání r u š í  své usnesení č. 281/8/9/2007 bod D – 4 přijaté na 8. schůzi 
konané dne 28.3.2007, kterým schválila skončení nájmu části pozemku p.č. 487/1, zahrada o výměře 
56 m2 v obci Přerov, k.ú. Kozlovice u Přerova, který vznikl na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 
10.2.2004 mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem na straně jedné a P.J., jako 
nájemcem na straně druhé, odstoupením od smlouvy z důvodu neplacení nájemného v dohodnutém 
termínu. 

 

E-2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - 
pozemků p.č. 585 a část pozemku p.č. 586 v k.ú.Kozlovice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy  na pozemek p.č. 585 
trvalý travní porost o výměře 291 m2   a část pozemku 586, označeného dle geometrického plánu č. 
545-79/2007 jako p.č. 586/2 trvalý travní porost o výměře 172 m2, oba v k.ú. Kozlovice do Přerova  
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a B. a Z.M., jako nájemci. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Nájemné bude činit celkem           
463 ,- Kč/rok, tj,. 1,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití k zahrádkářské činnosti. 
 
 
 
 
 

E-3 Dohoda o započtení pohledávky statutárního města Přerova jako 
pronajímatele proti  pohledávce MUDr. Jany Šlechtové, IČ 71249117, 
s místem podnikání Přerov, Svisle 2/785  jako nájemce (nájem objektu 
Městských jeslí v Přerově, Svisle 2)  

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov 
jako pronajímatelem a MUDr.Janou Šlechtovou, IČ 71249117, s místem podnikání Přerov, Svisle 
2/785 jako nájemcem o započtení pohledávky na předepsané nájemné proti pohledávce na 
prokazatelně vynaložené náklady na provedení technického zhodnocení pronajatých nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p.785, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemcích p.č.2883/44 a p.č.2883/45 v katastrálním území Přerov (objekt Městských jeslí v Přerově, 
Svisle 2) v celkové výši 241.771,-Kč dle čl. V odst. 5 nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2007. 
 

E-4 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova –  části 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, 
příslušnému k části obce Přerov VIII – Hen člov   na pozemku p.č.  165  
v k.ú. Henčlov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na nájem části 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, příslušnému k části obce Přerov VIII – 
Henčlov   na pozemku p.č.  165  v k.ú. Henčlov  o výměře 37,2 m2  mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a panem B.G. jako nájemcem  za účelem provozování zkušebny 
hudební skupiny.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit   6 138,- Kč/rok  (t.j. 165,-  Kč/m2/rok). 
 

E-5 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova –  části 
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nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.  904, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 3348  a částí pozemků p.č. 
3349/1  a  p.č. 3347/1, vše v k.ú.  Přerov. 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na nájem části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.   904, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na 
pozemku p.č. 3348 o výměře 30 m2  a částí pozemků p.č. 3349/1 ostatní plocha  a p.č. 3347/1 ostatní 
plocha, o celkové výměře pozemků 180 m2, vše v k.ú. Přerov   mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností UBB spol. s  r.o., se sídlem Olomouc, Holická 1173/49a, IČ: 
27804496, jako nájemcem.  Výše nájemného bude činit 10 000,-  Kč/měsíc za období květen až září 
kalendářního  roku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a účelem 
nájmu je využití  nemovitostí k provozování občerstvení. 

 

E-6 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - objektu 
k bydlení  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III-Lov ěšice,  na 
pozemku p.č.st. 229, pozemků p.č.st. 229 zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 65 ostatní plocha  v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření  nájemní smlouvy na  budovu č.p. 228, 
objekt k bydlení,   příslušného k části obce Přerov III-Lověšice,  na pozemku p.č.st. 229, pozemků 
p.č.st. 229 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2,  p.č. 65 ostatní plocha o výměře  1 115 m2, 
Dělnický dům v Lověšicích, vše v k.ú. Lověšice u Přerova   mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a občanským sdružením  Tělovýchovná jednota UNION Lověšice,  IČ 44889062, 
jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 100,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou  1 rok  a účelem nájmu bude využití nemovitostí  pro přímou práci s dětmi a mládeží. 
 

G-1 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka/nájem nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova –  části nebytových prostor 
v objektu k bydlení č.p. 576, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  
na pozemku p.č. 6774/3  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. r u š í  své usnesení č. 643/21/7/2007 ze dne 7.11.2007, kterým schválila záměr statutárního 
města Přerova - výpůjčku nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 576,  příslušnému  
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov  o výměře 12,50 m2  
stávajícímu uživateli – Ivo Janulíkovi, Jižní čtvrť II.2552/14, Přerov, IČ: 63035995 za účelem 
provozování prodejny potravin výhradně pro obyvatele domu zvláštního určení, domu 
s pečovatelskou službou. 

 
2. s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova výpůjčku nebytových prostor v objektu 

k bydlení č.p. 576,  příslušnému  k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. 
Přerov  o výměře 12,50 m2  a vyhlášení výběrového řízení na výpůjčku těchto prostor            
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů 
na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Nové Přerovsko a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

H-1 1) Zřízení věcného břemene užívání parkoviště na částech pozemků p.č. 
1032/1 a p.č. 5036/2, vše v k.ú. Přerov 

2) Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemků 
p.č. 1032/1 a p.č. 5036/2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova  
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Rada města Přerova po projednání 

1) n e s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jemuž odpovídá právo 
užívat parkoviště na částech pozemků  p.č. 1032/1 ostatní plocha a p.č. 5036/2 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 3326-69/2004, mezi statutárním 
městem Přerovem jako povinným z věcného břemene a panem J.Č.  jako oprávněným 
z věcného břemene,  

2) t r v á  na usnesení Rady města Přerova  č. 2108/68/7/2006 A-7 z 68. schůze Rady města 
Přerova konané dne 3.5.2006, kterým  

a) neschválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 
1032/1 ostatní plocha o výměře cca 82 m2 a části pozemku p.č. 5036/2 ostatní plocha 
o výměře cca 82 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J.Č.   
a 

b) schválila uzavření smlouvy dle ustanovení § 51 občanského zákoníku  mezi 
statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemků p.č. 1032/1 ostatní plocha a 
p.č. 5036/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov a panem J.Č. jako stavebníkem 
„Obchodního centra Přerov - Čechova 15“ za podmínek stanovených stavebním  
povolením  č. 1507/97  ze dne  8. 10.1997. Předmětem smlouvy má být úhrada 
nákladů za zhodnocení částí pozemků p.č. 1032/1 ostatní plocha o výměře cca 82 m2 a  
p.č. 5036/2 ostatní plocha o výměře cca 82 m2, vše v k.ú. Přerov. Zhodnocením částí 
pozemků se rozumí provedení sadových úprav a zpevnění plochy na uvedených 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova (vybudování 12 parkovacích 
míst). Úhrada je stanovena dohodou ve výši 100.000,- Kč/ 12 parkovacích míst. 

 

H-2 Zřízení věcného břemene  na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova -  pozemcích p.č. 4600, p.č. 4643/1, p.č. 5113, vše v k.ú. Přerov.    

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425,  jako 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva strpění stavby kabelového podzemního vedení NN, včetně 
ochranného pásma, vstupu a vjezdu na pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 4600, 
p.č. 4643/1, p.č. 5113, vše v k.ú. Přerov, za účelem údržby kabelového podzemního vedení NN.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno kabelové 
podzemní  vedení NN na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené se 
správním poplatkem za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

H-3 Zřízení věcného břemene  na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - pozemcích p.č. 4980, p.č. 4981, p.č. 1169, vše v k.ú. Přerov.    

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425,  jako 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva strpění stavby kabelového podzemního vedení NN, včetně 
ochranného pásma, vstupu a vjezdu na pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 4980, 
p.č. 4981, p.č. 1169, vše v k.ú. Přerov, za účelem údržby kabelového podzemního vedení NN.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
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geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené se správním 
poplatkem za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 
 

H-4 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku  - pozemku p.č. 94/13, 
p.č. 94/9, p.č.174, p.č.170, p.č. 168, p.č. 60/11, p.č.156, p.č. 166, p.č. 163, 
p.č. 192/1, p.č. 447/19, p.č. 139/1, p.č. 192/2  v k.ú. Popovice u Přerova,  
pozemku  p.č. 515/1 v k.ú. Předmostí, pozemku   p.č. 6756, p.č. 4922/2,  
p.č. 6774/8,  p.č. 6805,  p.č. 6786/1 a  pozemků  ve ZE-GP p.č. 6784 a  
p.č. 6800  vše v k.ú. Přerov  a  pozemku   p.č. 447/19 , p.č. 422  vše v   
k.ú. Lýsky . 

Rada města Přerova  po projednání  s c h v a l u j e  záměr  statutárního města Přerova uzavření   
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi  statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím povinným z věcného břemene a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 
Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ: 47674521, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva uložení  vodovodního řadu DN 400 VDJ Čekyně – Osmek – 
Michalov“, spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 94/13 ovocný sad, p.č. 94/9 trvalý travní porost, p.č. 174 
ostatní plocha, p.č. 170 ostatní plocha, p.č. 168 ostatní plocha , p.č. 60/11  orná půda, p.č. 156 ostatní 
plocha, p.č. 166 ostatní plocha, p.č. 163 ostatní plocha,  p.č. 192/1 ostatní plocha, p.č. 447/19, p.č. 
139/1 ostatní plocha, p.č.192/2 ostatní plocha  v k.ú. Popovice u Přerova, pozemek  p.č. 515/1  orná 
půda v k.ú. Předmostí, pozemky   p.č. 6756 ostatní plocha , p.č. 4922/2 ostatní plocha,  p.č. 6774/8 
ostatní plocha,  p.č. 6805 ostatní plocha , p.č. 6786/1 ostatní plocha a pozemky ve ZE-GP p.č. 6784 
ostatní plocha,  p.č. 6800 ostatní plocha  vše v k.ú. Přerov  a  pozemky  p.č. 447/19 ostatní plocha    
p.č. 422   ostatní plocha vše v   k.ú. Lýsky  ve prospěch  budoucího oprávněného z věcného břemene. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení 
věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

H-5 Zřízení věcného břemene na  nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova – částech  pozemků  p.č.  1239, p.č. 1240/2, p.č. 1253/2  a  
p.č. 1253/3, vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  
mezi statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné  a  společností  
Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453, jako oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé.  Předmětem smlouvy bude zřízení práva přístupu a provozování 
sítě technického vybavení -  napojení teplovodního potrubí pro administrativní budovy na ulici 
Smetanova 7 a budovu Gymnázia J. Škody na ulici Komenského v Přerově na nově rekonstruovanou 
výměníkovou stanici VST 627 Šířava A, včetně umístění objektových předávacích stanic  na 
pozemcích p.č. 1239 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1240/2 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zastavěná 
plocha a nádvoří  a  p.č. 1253/3 ostatní plocha, všechny v k.ú. Přerov. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena na dobu neurčitou  v rozsahu vyznačeném  geometrickým plánem č. 3731-
107/2007   za jednorázovou úhradu ve výši   54 060,- Kč dle znaleckého posudku č. 1540/38/07. 
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené se správním poplatkem za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

K-1 Koncepce bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve 
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vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Přerova. 

Vnit řní předpis Magistrátu města Přerova – Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:  

1. Koncepci bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
statutárního města Přerova dle přílohy. 

2. Vydání vnitřního předpisu č. ..../2007 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor        
dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle přílohy. 

 

L-1 Seznámení Rady města Přerova s výsledkem rozhodnutí Krajského 
soudu v Ostravě ve věci Nemocnice Přerov a podané žaloby na 
nečinnost s návrhem na předběžné opatření proti žalovanému 
Olomouckému kraji 

Rada města Přerova po projednání 

1. b e r e  na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci Nemocnice Přerov a podané 
žaloby na nečinnost s návrhem předběžného opatření  na splnění nabídkové povinnosti dle 
ust. § 41 zák. č. 245/2006 Sb. proti Olomouckému kraji, který předmětnou žalobu odmítl se 
zdůvodněním, že dispozice s majetkem kraje se děje pomocí instrumentů soukromoprávní 
regulace, a proto se v předmětné věci nemůže jednat o vztah veřejnoprávní s konstatováním,  

2. s e  n e u s n e s l a  ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova:  

- vyzvat Nemocnici Olomouckého kraje, a.s. aby splnila svou nabídkovou povinnost 
vyplývající jí z ust. § 41 zákona č. 245/2006 Sb.  

- vzít na vědomí předmětné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a dále již nepodnikat 
žádné právní kroky vůči Nemocnici Olomouckého kraje, a.s. 

 

 
V Přerově dne 29. listopadu 2007 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Lajtoch 

     primátor města Přerova 
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       Mgr. Josef Kulíšek 
      náměstek primátora města Přerova 


