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USNESENÍ z 25. schůze Rady města Přerova, konané dne 16.1.2008 

 

731/25/1/2008 Program 25. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 25. schůze Rady města Přerova konané dne 16. ledna 2008 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

732/25/2/2008 Návrh na změnu v personálním obsazení komise pro místní část 
Újezdec 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností od 1.2.2008 z důvodu dlouhodobé nemoci z funkce člena komise pro 

místní část Újezdec Františka Tománka   
2. ukládá Komisi pro místní část Újezdec projednat návrh na jmenování nového člena komise     

s občany této místní části. 

Kontrolní termín: 05.03.2008 

 
 

733/25/2/2008 Kontrola usnesení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
města za období od 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007. 
 

 

734/25/2/2008 Granty v oblasti kultury 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení komise zvýšit finanční prostředky        
v rámci grantového programu na podporu kultury na rok 2008 o 200.000,- Kč. 
 

 

735/25/3/2008 Územní plán sídelního útvaru Přerov - Změna č. 88/06 Územního 
plánu sídelního útvaru Přerov " Stroja ř ". 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o pořizování Změny č. 88/06  Územního  
plánu  sídelního  útvaru  Přerov  “ Strojař “, resp. vydání Opatření obecné povahy – Změna č. 88/06  
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Územního  plánu  sídelního  útvaru  Přerov  “ Strojař “, dle důvodové zprávy tohoto návrhu                
na usnesení. 
 

 

736/25/3/2008 Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit Strategii 
dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013 
 

 

737/25/3/2008 Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 -2013  

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit „Strategie 
rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 - 2013“.  
 

 

738/25/3/2008 Příprava projektů pro financování ze strukturálních fondů EU             
v období 2007-2013 - 2.etapa 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit v 2.etapě 
přípravu projektů pro podání žádosti na spolufinancování ze strukturálních fondů EU v 2007-2013: 
• Regenerace území kasáren Želatovská  
• Podpora regenerace panelového sídliště Předmostí 
• Propagace Přerova jako destinace cestovního ruchu 
• Prevence sociálního vyloučení na školách zřizovaných městem 
• Projekt Předmostím až do pravěku 
• Geografický informační systém a územně analytické podklady pro Přerov 
• Regulativ městské památkové zóny (rozšíření GIS) 
• Vzdělávání zaměstnanců magistrátu 
• Systémy e-government pro zvýšení efektivity magistrátu 
za podmínky zajištění finančních prostředků. 
 

 

739/25/3/2008 Fasáda roku 2007 - soutěžní porota 

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 5. ročník soutěže „Fasáda roku“        
ve složení: 
 
Mgr. Elena Grambličková – náměstkyně primátora 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková – náměstkyně primátora 
Marta Jandová - členka Zastupitelstva města Přerova 
Ing. Jakub Kulíšek - předseda Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 
Ing. Olga Krčmová - pracovnice Odboru rozvoje MMPr 
Ing. Josef Březina – zástupce odborné veřejnosti 
Václav Zatloukal - člen Zastupitelstva města Přerova 
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740/25/3/2008 Domov důchodců, Přerov - interiér - schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 vylučuje dle § 60 odst. (1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) uchazeče 

KLASSA plus, s.r.o., se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 62364111 z další účasti 
na zadávacím řízení na dodávky interiéru pro domov důchodců v Přerově pro nesplnění 
technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1) písm. a) zákona – nedoložen seznam 
dle požadavku zadavatele nejvýznamnějších dodávek a montáží obdobného charakteru 
(objekty sociálního a zdravotního zařízení - nemocnice, domovy důchodců, sanatoria)             
za  poslední 3 roky - osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací               
s uvedením ceny zakázky, doby, místa plnění a informace zda byly práce řádně dokončeny. 

2 vylučuje dle § 60 odst. (1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) uchazeče 
AM INTERIÉR a.s. se sídlem Louky č. 322, 763 02 Zlín, IČ 25302922 z další účasti na 
zadávacím řízení na dodávky interiéru pro domov důchodců v Přerově pro nesplnění 
technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1) písm. a) zákona – nedoložen seznam 
dle požadavku zadavatele nejvýznamnějších dodávek a montáží obdobného charakteru 
(objekty sociálního a zdravotního zařízení - nemocnice, domovy důchodců, sanatoria) za  
poslední 3 roky - osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací s uvedením 
ceny zakázky, doby, místa plnění a informace zda byly práce řádně dokončeny. 

3 rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 
dodávky interiéru pro domov důchodců v Přerově. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
vyhodnocena od společnosti Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice,        
IČ 25310119 za nabídkovou cenu  5.935.220,- Kč bez  DPH (7.062.912,- Kč vč. DPH). 

4 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností Potrusil 
s.r.o., se sídlem Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119 za nabídkovou cenu  
5.935.220,- Kč bez  DPH (7.062.912,- Kč vč. DPH). 

5 konstatuje , že rozhodnutí pod bodem č. 3 a 4 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

 

 

741/25/3/2008 Vypracování projektových dokumentací frézování místních 
komunikací - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci prací a služeb nutných k vypracování 

projektových dokumentací oprav – frézování místních komunikací ve městě Přerově a v 
místních částech Přerova v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) 

2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. PRINTES ATELIER s.r.o. Přerov 253 91 089 
2. Ing. Michal Majer 696 27 576 
3. Ing. František Marek   134 32 061 
 
Termín: 16. ledna 2008 
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742/25/3/2008 Realizace dopravních staveb - pověření zadavatelskou činností 

Rada města Přerova po projednání pověřuje společnost RTS a.s se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
IČ 255 33 843 k provedení zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, pro výběr dodavatele na realizaci dopravních staveb v Přerově.  
 

 

743/25/3/2008 Územně analytické podklady - Dohoda o spolupráci při pořizování 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření ´Dohoda o spolupráci při pořizování územně 
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje´. 
 

 

744/25/3/2008 ZŠ Želátovská 8, ZŠ Hranická 14 a Gymnázium J.Blahoslava, Přerov - 
dokumentace zateplení objektu  -  schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  na realizaci prací             

a služeb nutných k vypracování energetického auditu a dokumentace pro provedení zateplení    
a výměnu výplně otvorů Základní školy v Přerově, Želátovská 8, Přerov,  Základní školy 
Hranická 14, Přerov – Předmostí a gymnázium J.Blahoslava, Přerov v souladu s vyhl. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií           
a vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:  
  
               Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1. PRINTES ATELIER s.r.o. Přerov 253 74 401 
2. LUMINA Přerov s.r.o. 253 91 089 
3. Ing. arch. Vrbík  
4. IDOP Olomouc a.s 180 50 077 
5. PIK s.r.o. Přerov 471 52 150 
 
 

 

745/25/3/2008 Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - poradenství a 
zpracování žádostí do Operačního programu životní prostředí na 
projekt „Úspory energií ve školských zařízeních města“ 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu – poradenství a zpracování 

žádostí do Operačního programu životní prostřední na projekt „Úspory energií ve školských 
zařízeních města“. 
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2. schvaluje zaslání výzvy těmto uchazečům: 
- Technoexport a.s. Praha IČ 00000841, Star a.s. Hořovice, IČ 25668285, WERO group  s.r.o., 

Praha, IČ 26507536 
- GM ATELIER s.r.o., Pacovská 869/31, Praha 4, IČ 64940390 
 

 

746/25/4/2008 Využití fondů bydlení za rok 2007 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zprávu o využití návratné finanční výpomoci fondu rozvoje bydlení a fondu 

na opravy bytového fondu postiženého povodní za rok 2007, 
2. ukládá Odboru finančnímu zaslat zprávu o využití návratné finanční výpomoci Ministerstvu 

pro místní rozvoj ČR. 

Termín: 31.01.2008 

 
 

747/25/4/2008 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní A. Č.  v celkové výši 600,- Kč. 
 
 

 

748/25/4/2008 Restrukturalizace příspěvkových organizací 

Rada města Přerova po projednání, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova poř.č. 
214/11/2/2007: 
 
1. ukládá odboru právnímu: 
 
1.1. připravit založení obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,  
Termín: 1. 4. 2008 
 
1.2. připravit ve spolupráci s odborem majetku města, jeho správy a provozu, zrušení příspěvkové 

organizace Technické služby města Přerova,  
Termín: 30. 6. 2008 
 
1.3. ve spolupráci se společností Teplo Přerov, a.s. a ve spolupráci s odborem majetku města, jeho 

správy a provozu připravit podmínky pro převedení (včetně realizace) sportovišť z 
příspěvkové organizace Služby města Přerova na společnost Teplo Přerov, a.s.,  

Termín: 14. 4. 2008 
 
1.4. vypracovat pro vedení města harmonogram prací spojených s naplněním jednotlivých bodů 

tohoto usnesení,  
Termín: 31. 1. 2008 
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2. ukládá majetku města, jeho správy a provozu připravit ke schválení novou zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Služby města Přerova města,  

Termín: 14.4.2008 
 
3. ukládá odboru finančnímu na základě požadavků příslušných odborů a organizací připravit ke 

schválení rozpočtová opatření spojená s restrukturalizací příspěvkových organizací   
Termín: průběžně 
 
4. ukládá ředitelům Technických služeb města Přerova a Služeb města Přerova učinit potřebné 

kroky (ekonomické, účetní, pracovně právní aj.) nutné k založení obchodní společnosti TSMP  
s.r.o., zrušení příspěvkové organizace TSMP a převedení sportovišť z příspěvkové organizace 
SMP na akciovou společnost Teplo Přerov a.s. a zároveň jim ukládá informovat o svých 
krocích Výbor pro restrukturalizaci příspěvkových organizací statutárního města Přerova. 

Termín: průběžně 

 

 

749/25/4/2008 Úvěr 300 mil. Kč - zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje jako zadavatel veřejné zakázky, zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce přijetí 

úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 15 let na financování investičních akcí v letech 
2008-2013, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, formou jednacího řízení s uveřejněním, 

2. schvaluje jako zadavatel veřejné zakázky, text oznámení o zakázce.  
 
 

 

750/25/4/2008 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

1 657,0 + 73,9 
+ 27,0 

1 757,9 

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

214 721,0 - 9 901,5 204 819,5 

     
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

1037 17 Celospolečenská funkce lesů 317,0 + 73,9 390,9 
3111 6 Předškolní zařízení 11 814,9 + 27,0 11 841,9 
4171 3 Příspěvek na živobytí 36 295,0 - 9 901,5 26 393,5 
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751/25/4/2008 Rozpočtové opatření č. 16-dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

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

7 313,4 - 200,0 7 113,4 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze státního 
rozpočtu 

87 720,8 + 200,0 87 920,8 

 

 

752/25/4/2008 Rozpočtové opatření č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
FOND  NA  OPRAVY  BYTOVÉHO  FONDU  POSTIŽENÉHO  POVODNÍ 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3619 11 Ostatní rozvoj bydlení a bytového 
hospodářství 

0,0 + 25,0 25,0 

 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 
(pol. 8115) 

5 911,0 - 25,0 5 886,0 

 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3639 2132 7 Příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí a jejich částí 

719,2 + 1 300,0 2 019,2 

 4133 11 Převody z vlastních 
rezervních fondů 

0,0 + 34 195,0 34 195,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

Rozpočet 
po úpravě 
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opatření 
3639 7 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. (opravy majetku) 
7 389,0 + 1 300,0 8 689,0 

  Investiční akce * 20 000,0 + 34 195,0 54 195,0 
 * viz tabulka 
 
 

 

753/25/4/2008 Rozpočtové opatření č. 1 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

6409 2329 11 Ostatní nedaňové příjmy            j. 
n. (dotace ze státního rozpočtu) 

275 756,0 - 127 000,0 
- 90 000,0 

58 756,0 

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

0,0 + 105 237,0 
+ 90 000,0 

195 237,0 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

34 245,0 * - 15 950,0 
+ 332,0 

18 627,0 

 8123 11 Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky 

0,0 + 15 950,0 15 950,0 

* počáteční stav navazuje na materiál Rozpočtové opatření č. 1 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

4195 3 Příspěvek na péči 127 000,0 - 21 763,0 105 237,0 
  Investiční akce * 54 195,0** + 332,0 54 527,0 
 * viz tabulka přecházející investiční akce 2007 - 2008 
 ** počáteční stav navazuje na materiál Rozpočtové opatření č. 1 
 
 
NOVÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

18 627,0 * + 30 000,0 48 627,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

  Investiční akce * 54 527,0** + 30 000,0 84 527,0 
 * viz tabulka nové investiční akce 2008 
 ** počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

 

754/25/4/2008 Poskytnutí finančních příspěvků – Územní rada Vojenského sdružení 
rehabilitovaných Přerov, Konfederace politických vězňů, Územní 
organizace Svazu VTNP-PTP 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 

10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Ústřední rada vojenského sdružení rehabilitovaných, IČ 49279319 zast. plk. 
Miroslavem Pavlíkem, se sídlem Křižíkova 20, Praha 8, PSČ 180 00, na zajištění aktivit 
Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 
7.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Konfederace politických vězňů, pobočka č. 51, zastoupená Františkem Přesličkou, 
předsedou pobočky se sídlem Budovatelů 3, 750 02  Přerov, na zajištění aktivit pobočky,  

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 
7.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací – Pomocné technické 
prapory, se sídlem Hybešova 71, Brno, IČ 00546011, na zajištění aktivit Územní organizace 
Svazu VTNP - PTP Přerov,  

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR 
 

ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

6409 
 

 Ostatní činnosti j. n. (rada, 
zastupitelstvo) 

500,0 -24,0 476,0 

3429 
 

1 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 +24,0 24,0 
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755/25/4/2008 Poskytnutí finančních příspěvků – Astronomický klub Přerov, 
Hvězdárna Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  poskytnutí  dotace  na  rok  2008  ve  

výši  50.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy   o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Astronomický klub Přerov, zastoupený Ing. Petrem Karlem, bytem 
Denisova 14, Přerov I - Město, IČ  619 85 431, na úhradu nákladů na provoz zařízení, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Rozpočet Návrh rozpočtového 

opatření 
Rozpočet po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j.n . 
(rada,zastupitelstvo) 

476,0* - 50,0 426,0 

3419 1 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 50,0 50,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 

 

756/25/4/2008 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2008 - slavnostní 
nástup jednotek KFOR 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje spoluúčast statutárního města Přerova na organizaci slavnostního nástupu jednotek 

KFOR na náměstí T. G. Masaryka, který se uskuteční dne 18.1.2008, ve výši 44.000,00 Kč 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 
opatření  

Rozpočet po 
úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

48 627,0 * + 44,0 48 671,0 

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

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet po 
úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j.n. (oslavy) 4 710,0 * + 44,0 4 754,0 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál  
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757/25/5/2008 Úprava platu ředitele Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 02. 2008 platový postup do vyššího 
platového stupně panu Jiřímu Vávrovi, řediteli Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v rozsahu 
dle důvodové zprávy 
 

 

758/25/5/2008 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova  příjemci 
přímých podpor pro  rok 2008 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé 
podpory 
 

 

759/25/5/2008 Školské rady při základních školách 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 02. 2008 do funkce člena školské rady:  
• při Základní škole J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14, paní Moniku 
 Bednaříkovou  
• při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, pana Ing. Aleše Martince 
• při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, pana Ivo Kropáče 
 

 

760/25/5/2008 Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podání žádosti o nadační příspěvek                      
na rekonstrukci školního hřiště při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 z Nadace ČEZ pro 
projekt Oranžové hřiště 
 
 

 

761/25/5/2008 Realizace energetických opatření na základních školách 

Rada města Přerova po projednání schvaluje postup pro realizaci energetických opatření na objektech 
Základní školy Přerov, Trávník 27, Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5  a Základní školy Přerov, 
Želatovská 8 při podání žádosti statutárního města Přerova o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie dle varianty I. důvodové zprávy 
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762/25/6/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 2 v domě č.p. 1830 v Přerově, 

Kojetínská  č. o. 30, s  paní  A.Š. 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 4 v domě č.p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská  č. o. 36, s manželi D.  a  Z.L. 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.22 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou službou č.p.748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní L.Z. 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.30 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou službou č.p.748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní R.H. 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.7  v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou službou č.p.2472 v Přerově, Jižní čtvrť I č.o.25, s manželi J. a L.K. 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.11  v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou službou č.p.2472 v Přerově, Jižní čtvrť I č.o.25, s manželi L.   a   A.D. 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě č.p. 494 v Přerově , Kopaniny   č.o. 

8, s manželi J. a   P.Š. 
 

 

763/25/6/2008 Řešení nebytového prostoru pro Armádu spásy v Přerově 

Rada města Přerova po projednání souhlasí se změnou užívání bytu č. 1 v přízemí domu   č.p. 1697     
v Přerově,  Husova č.o. 13, na nebytový prostor, určený  pro nové působiště Armády spásy náhradou 
za dosavadní působiště v lokalitě Škodovy ulice. 
 
 

 

764/25/6/2008 Finanční spoluúčast Statutárního města Přerov na vyhlášeném 
dotačním programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování 
jeho důsledků, podprogram A.  Podpora terénní práce pro rok 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu vlády ČR, kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01, Praha 1, v rámci vyhlášeného dotačního 
programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogramu       
A. Podpora terénní práce pro rok 2008, který je určen na výdaje spojené se zajištěním              
a realizací specifických služeb poskytovaných obcí v sociálně vyloučených romských 
komunitách/lokalitách, 

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit spoluúčast města Přerova na vyhlášeném 
dotačním programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, 
podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2008 ve výši  340.000,- Kč na dva terénní 
pracovníky 
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765/25/6/2008 Návrh na zrušení usnesení Rady města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení č. 637/21/6/2007 ( bod 2 ) z 21. schůze Rady města 
Přerova, konané dne 7. 11. 2007: 
- N.J. 
- K.K. 
- manželé M.  a   J.V. 
- manželé S. a   M.Z. 
 

 

766/25/6/2008 Dotace na vybudování a podporu činnosti střediska environmentální 
výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy             
v areálu Stanice zájmových činností BIOS a oddělení ORNIS Muzea 
Komenského v Přerově – dodatek smlouvy. 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.0401500107, na vybudování a podporu činnosti 
střediska environmentální výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu 
Stanice zájmových činností BIOS a oddělení ORNIS Muzea Komenského v Přerově, schválené 
usnesením Zastupitelstva města Přerova č.96/5/9/2007 dne 16.4.2007 a uzavřené dne 3.5.2007. 
 
 

 

767/25/6/2008 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 0101400108 o vytvoření zvukově 
obrazového záznamu  mezi statutárním městem Přerov a subjektem Kabelová televize, a.s. Přerov,      
U Bečvy 2883  (IČ 47672099). 
 

 

768/25/6/2008 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje rámcový program oslav roku 2008 
2. schvaluje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav ve složení:  
 
předseda:    Ing. Jiří Lajtoch, primátor 
členové:      Ing. Vladimír Čajka, vedoucí odboru majetku  
  Bc. Omar Teriaki, Městská policie  
  František Kavka, ředitel Služeb města Přerova (do 31.1.2008) 
  Rudolf Neuls, pověřený řízením Služeb města Přerova  
  Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora  
  Mgr. Bohuslav Přidal, tiskový mluvčí  
  Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru finančního  
  Ing. Pavel Suchánek, ředitel Technických služeb města Přerova  
  Ing. Lubomír Štukavec, vedoucí odboru dopravy 
organizační pracovník: Marcela Špilerová 
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769/25/6/2008 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2008 – podpora 
mezinárodního nohejbalového turnaje Evropského poháru mužů 2008. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje spoluúčast statutárního města Přerova na organizaci mezinárodního turnaje EURO 

CUP 2008, který se pod názvem HONEMSEM NOHEJBAL PŘEROV – Memoriál Pavla 
Holíka uskuteční dne 9.2.2008 v Přerově, a to v rozsahu dle důvodové zprávy 

2. schvaluje použití znaku města Přerova na všech propagačních materiálech, které budou 
vydány k této příležitosti, 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ NÁZEV Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet po úpravě 

 4133 11 Převody z 
vlastních 
rezervních 
fondů 

34 195,0*  + 50,0 34 245,0 

*  počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Výdajová část v tis.Kč 
PAR ORJ NÁZEV Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. 
n. (oslavy) 

4 660,0 + 50,0 4 710,0 

 
 

 

770/25/6/2008 Petice občanů Žeravic vyjadřující nesouhlas s navrhovaným 
konceptem nového územního plánu města Přerova v KÚ Žeravice. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh odpovědi na petici občanů Žeravic. 
 
 
 

 

771/25/6/2008 Ucelený systém správy a provozování webových stránek – redakční 
systém 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci „Ucelený systém správy a  provozování 
webových stránek – redakční systém“. Ekonomicky nejvýhodnější byla  vyhodnocena nabídka 
od společnosti R-INCON, s.r.o., se sídlem Machatého 681/6, 152 00 Praha 5, IČ 493 54 205, 
za nabídkovou cenu 316.500,- Kč bez DPH, celková nabídková cena činí 376.635,- Kč. 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností R-INCON, 
s.r.o., se sídlem Machatého 681/6, 152 00 Praha 5, IČ 493 54 205, za nabídkovou cenu 
316.500,- Kč bez DPH, celková nabídková cena činí 376.635,- Kč. 

 
 

 

772/25/6/2008 Platové záležitosti ředitelů a zaměstnanců, pověřených řízením 
příspěvkových organizací, zřízených městem   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem v rozsahu, 

uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2008, 
2. stanovuje plat panu Bc. Pavlu Cimbálníkovi,  pověřenému řízením Městské knihovny            

v Přerově s účinností od 1. 1. 2008 a panu Rudolfu Neulsovi, pověřenému řízením Služeb 
města Přerova s účinností od 1. 2. 2008 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 

3. schvaluje výjimečné zařazení  pana Rudolfa Neulse, pověřeného řízením Služeb města 
Přerova  do 12. platové třídy ve smyslu § 3 odst. 3 písmeno c) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 2. 2008. 

 
 

773/25/6/2008 Parkovací karty – aplikace Nařízení statutárního města Přerova          
č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
komunikacích. 

Rada města Přerova po projednání rozhodla v souladu s ustanoveními Nařízení statutárního města 
Přerova č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích dle čl. 3 odst. 4 
o bezplatném přidělení parkovacích karet na rok 2008 subjektům dle důvodové zprávy.  
 

 

774/25/7/2008 A-1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města – pozemku p.č. 396 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
pozemku p.č. 396 ost. plocha o výměře 552 m² v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu, ve věcech majetkových, se sídlem Praha 28, Rašínovo nábřeží 390/42,                    
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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775/25/7/2008 A-2 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – úplatný převod 1.013 
bytových jednotek v 56 objektech bydlení. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 1.013 bytových jednotek v 56 
objektech bydlení do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění. 
 
   číslo popisné  pozemek    počet  kate- 
Objekt bydlení  Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov  bytů  gorie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nám. Svobody 4,5 1963,571  2139 včetně 2140  20  1 
Bartošova 22  2294     425      8  1-2 
Boženy Němcové 15 1698     426      4  1 
Denisova 6  2148   1153    20   1-2-3 
Denisova 8  2147   1154 včetně 1155  20  2-3 
Denisova 10  2146   1156    20  1-2-3 
Denisova 12  2145   1157    20  1-2-3 
gen. Štefánika 7 2383   1310 včetně 1311  28  1 
Jižní čtvrť I/5,6,7,8 2460,2461,2462,2463 5737/1,5737/2,5737/3,5737/4 24  2 
Jižní čtvrť I/9,10,11,12 2464,2465,2466,2467 5736/1,5736/2,5736/3,5736/4 23  2 
Jižní čtvrť I/13,14,15,16 2468,2469,2470,2471 5735/1,5735/2,5735/3,5735/4 24 2 
Jižní čtvrť I/17,18,19,20 2498,2499,2500,2501 5734/2,5734/3,5734/4,5734/5 24 1-2 
Jižní čtvrť I/21,22,23,24 2512,2511,2510,2509 5734/6,5734/7,5734/8,5734/9 25 1-2 
Jižní čtvrť I/26,27 2490,2489 5734/12,5734/13    13 1-2 
Jižní čtvrť I/28,29,30,31 2488,2487,2486,2485 5734/14,5734/15,5734/16,5734/17 24 1-2 
Jižní čtvrť II/1,2,3,4 2600,2601,2602,2603 5739/3,5738/6,5738/7,5738/8  32 1 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17 32 1-2 
Jižní čtvrť II/10,11,12 2549,2548,2547 5738/13,5738/12,5738/11  24 1 
Jižní čtvrť II/14,15,16 2552,2551,2550 5738/3,5738/2,5739/1   23 1 
Jižní čtvrť II/17,18,19 2541,2540,2539 5738/5 23 1 
 
 
 
   číslo popisné  pozemek     počet kate- 
Objekt bydlení Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov    bytů gorie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jižní čtvrť III/1,2,3 2517,2516,2515 5745/24,5745/25,5745/26  18 1 
Jižní čtvrť III/4,5 2514,2513  5745/27,5745/28   12 2 
Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521  5745/19,5745/20   11 2 
Jižní čtvrť III/8,9,10 2520,2519,2518 5745/21,5745/22,5745/23  18 1-2 
Jižní čtvrť IV/1,2,3 2529,2528,2527 1422,5745/2,5745/3   18 1-2 
Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525  5745/4,5745/5    12 1-2 
Jižní čtvrť IV/6,7 2524,2523  5745/6,5745/7    11 2 
Jižní čtvrť IV/8,9 2546,2545  5745/14,5745/13   12 1 
Jižní čtvrť IV/10,11,12 2544,2543,2542 5745/17,5745/16,5745/15  23 1 
Jižní čtvrť IV/13,14 2479,2480  5745/12    10 1 
Jižní čtvrť IV/15,16,17 2506,2507,2508 5745/8,5745/9,5745/10   17 1 
Jungmannova 8  1313   2129 včetně 2130     4 1-2 
Kojetínská 5  2309      793      8 1 
Mervartova 3      49    3461    16 1 
Mervartova 7    629    3457    16 1 
Na odpoledni 2 2178 3672 včetně    3673    22    1-2-3 
Na odpoledni 4 2382 3671 včetně    3670     16 2 
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nám. Fr. Rasche 3 1949    1160    16 2 
nám. Fr. Rasche 5 2143    1159    11 1 
nám. Fr. Rasche 7 2144    1158    19     1-2-3 
nám. Svobody 8 2006   2136 včetně 2135     8 2 
Jilemnického 1,3,5,7 2502,2503,2504,2505 4167/9,4167/10,4167/11,4167/12 24 2 
Jilemnického 2,4,6,8 2530,2531,2532,2533 4170/2,4170/3,4170/4,4170/5  24 2 
Za mlýnem 3   430     4394/49   40 1 
gen. Štefánika 4 1948    1165    15 1-2 
Na hrázi 24  2086    4007      6 1 
Na hrázi 26  2087    4007      5 1 
Na hrázi 28  2088    4009      5 1 
Na hrázi 30  2089    4010      5 1 
gen. Štefánika 6 1991    1166    17 1 
Alšova 9  1267    5307/28     3 1 
Kozlovská 27,29,31 1507,1510,1512 3346/9,3346/10,3346/11  33 1 
Sokolská 2,4,6  2781,2782,2783  4293/16   33 1 
Sokolská 8  2784    4293/13   11 1 
Kozlovská 39, 41 2863, 2864   2790/3, 2790/36  36 1 
  
   číslo popisné   pozemek    počet kate-  
   Přerov XI – Vinary p.č. v k.ú. Vinary u Přerova  bytů gorie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za humny 3, 5, 7 217, 218, 219  330, 331, 332    27 1 
Celkem 56 domů                                                     1.013 bytů 
 
 

 

776/25/7/2008 A-3 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 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: 
 
1. ruší své rozhodnutí č. 692/22/9/2007 E-4  ze dne 28.11.2007, kterým schválila 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). 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 69, příslušnému k části obce Přerov VIII – Henčlov, na pozemku 
p.č. 165,  o výměře 37,2 m²  v k.ú. Henčlov  žadateli – pan B.G. 

 
 

 

777/25/7/2008 B-1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č.  6025/1, ost. plocha v k.ú. Přerov . 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6025/1, ost. plocha 
v k.ú. Přerov o výměře cca 350 m²,  upřesněné geometrickým plánem po ukončení stavby, do majetku 
Sezako  Přerov s.r.o., se  sídlem  Kojetínská 48, 750 02 Přerov, IČ 25358022. 
       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě vjezdu, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí žadatel. 
 

 

778/25/7/2008 B-2 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 (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. Náklady statutárního města Přerova na stavební práce související s oddělením 
objektů bydlení Vaňkova 14 a Vaňkova 12 budou připočteny formou doplatku ke kupním cenám 10 
bytových jednotek dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení.  
 

 

779/25/7/2008 C-1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemku  p.č. 129/1 ost.pl., ost. komunikace o výměře  46 m²  v k.ú. Penčičky, z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo 
nábř. 42, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

780/25/7/2008 C-2 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 
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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 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 m², ost.plocha, manipulační 
plocha, p.č. 5611/26 o výměře 4581 m² 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. 
 

 

781/25/7/2008 C-3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č.2602/4 a p.č.4121 v k.ú.Troubky u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 8 z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.10.2006, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 2602/4, ostatní plocha   
o výměře 32 m² a p.č.4121 orná půda o výměře cca 110 m² v k.ú.Troubky nad Bečvou, z vlastnictví 
Z.S., tak, že text:  
 

„p.č.2602/4 ost. plocha o výměře 32 m2 a p.č.4121 orná půda o výměře cca 110 m² z vlastnictví Z.S., 
za kupní cenu ve výši max. 34.080,--Kč (t. 240,--Kč/ m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 



 20 

„p.č. 2602/4 ost. plocha o výměře 32 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši max.    7.680,--Kč (tj. 240,--Kč/ m²) a p.č.4121 orná půda    
o výměře cca 110 m² z vlastnictví  Z.S. za kupní cenu ve výši max. 26.400,--Kč (tj.240,--Kč/ m²)“                        
 

 

782/25/7/2008 D-1 "Cyklostezka Přerov – Henčlov": směna nemovitého majetku – 
pozemků se společností PRECHEZA a.s.     

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
nemovitostí ve vlastnictví společnosti PRECHEZA a.s., IČ 26872307, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. 
Beneše 24, a to částí pozemků p. č. 6168/2 ostatní plocha o výměře cca 45 m², p.č. 6196/1 ostatní 
plocha o výměře cca 280 m², p.č. 6197 ostatní plocha o výměře cca 125 m², p.č. 6198/1 ostatní plocha 
o výměře cca 45 m², p.č. 6199 ostatní plocha o výměře cca 165 m² a pozemků ve ZE – GP p.č. 6195    
o výměře cca 330 m² a p.č. 6169 o výměře cca 20 m², vše v k.ú. Přerov (tj. části pozemků dotčené 
stavbou cyklostezky Přerov – Henčlov), za část pozemku ve ZE – PK p.č. 1083 o výměře cca 1.400 m² 
v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 
nemovitostí. 
 

 

783/25/7/2008 E-1 Nájem nemovité věci v  majetku statutárního města Přerova – 
budovy č.p. 3162 na pozemku p.č. 4809   a pozemku p.č. 4809 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem budovy č.p. 3162 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4809  

zast.pl. o výměře 120 m² v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)             

a manželi L. a   M.D. (jako nájemcem). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že 
dojde k porušení podmínek vyplývajících z této nájemní smlouvy. Roční nájemné bude činit 87.560,- 
Kč. Nájemné bude hrazeno od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na rekonstrukci budovy 
č.p. 3162 na pozemku p.č. 4809 v k.ú.Přerov – od prvního dne měsíce následujícího po měsíci            
ve kterém kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci. Náklady na rekonstrukci – dle předloženého 
rozpočtu stavby ve výši 1.454.993,- Kč - budou započítány  do nájmu.  
Nájemce se zavazuje, že nejpozději do 2 let od uzavření nájemní smlouvy provede rekonstrukci            
a rekolaudaci budovy č.p. 3162 na pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov ze vstupního objektu na výčep 
(občerstvení vč. zázemí pro rekreační sportovce) a to na své náklady a po ukončení doby trvání 
nájemního vztahu (15 let) nebude po pronajímateli požadovat náhradu nákladů vynaložených na tuto 
rekonstrukci.  V případě nedodržení této podmínky bude toto důvodem k okamžitému odstoupení od 
smlouvy ze strany pronajímatele a nájemce bude povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč 
 

 

784/25/7/2008 E-2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části objektu k bydlení  č.p.  219, příslušnému  k části obce Přerov 
XI – Vinary, na pozemku p.č.st. 332  v k.ú. Vinary u Přerova. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nájem  části objektu           
k bydlení  č.p.  219, příslušnému  k části obce Přerov XI – Vinary, na pozemku  p.č.st.  332  v k.ú. 
Vinary u Přerova  o výměře  1 m²  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  společností LAN servis s.r.o., se sídlem Přerov I – 
Město, Interbrigadistů 87/2, IČ 47153130, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí  250,- Kč/rok (t.j. 250,- Kč/ m² /rok).     
Účelem nájmu je umístění technického zařízení pro příjem a vysílání datových signálů. 
 
 

 

785/25/7/2008 E-3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
garáží  č. 3  a č. 5  v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  garáže č. 3  v objektu k bydlení č.p. 2863, 

příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov  (Kozlovská 
39) o výměře 22,4 m² mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem  a panem Ing. P.Č., jako nájemcem.  Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 13.328,- 
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/ m²/rok).  Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem garáže č. 5 v  objektu k bydlení č.p. 2863, 
příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov  (Kozlovská 
39) o výměře 15,3 m²  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a  panem V.K., jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 9.103,50  
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/ m²/rok).  Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

 

 

786/25/7/2008 E-4 Nájem  nemovitých věcí  statutárním  městem  Přerovem – části 
pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č. 
6868/83 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 12 m²  mezi  Českými drahami a.s., IČ 70994226, 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, jako pronajímatelem a  statutárním městem 
Přerovem, jako nájemcem. 
 Výše úhrady za nájem bude  činit 3.600,- Kč/rok, tj. 300,- Kč/ m²/rok. 
 Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu pozemku  
bude umístění kontejneru pro směsný komunální odpad. 
 
 

 

787/25/7/2008 E-5 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. 
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Rada města Přerova po projednání mění své usnesení ze dne 19.12.2007 č. 728/23/7/2007 E-2, kterým 
schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem jednotky č. 437/101 – nebytových prostor  v objektu 
bytový dům č.p. 436, 437, příslušného k části obce Přerov I - Město   na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. 
Přerov o výměře 13 m² (Seifertova 12) mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní  Věrou Lakomou – agentura HIT, místem 
podnikání Přerov I – Město, Seifertova 437/12, IČ 65144465, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena po ukončení nájemního vztahu dohodou k 31.12.2007  s  p. S., na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit  13.000,- Kč (tj. 1084,- Kč/ m²/rok) dle 
vnitřního předpisu č. 16/07 – tržní nájemné. Účelem nájmu je využití prostor  jako kancelář pro 
dokladovou agendu a k uložení kostýmů, rekvizit a techniky Taneční školy HIT a to tak, že výše 
nájemného bude činit 7.800,- Kč/rok  (t.j. 600,- Kč/ m²/rok) dle vnitřního předpisu č. 16/07. 
 
 

 

788/25/7/2008 E-6 Nájem nemovitých věcí - nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 
555  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2   ke  smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v  objektu bydlení č.p. 555, příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 194,   
v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o výměře 81 m² ze dne 15.1.2003, uzavřené mezi Přerovskou 
kapitálovou společností a.s., se sídlem Přerov, nám. T.G.M. 16, IČ 25352571, jako pronajímatelem      
a Městem Přerovem,  jako  nájemcem.  Dodatkem se stanovuje paušální částka za služby spojené         
s nájmem ve výši 91.823,- Kč/rok. 
 
 
 
 
 
 

 

789/25/7/2008 G-1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 4790/1, části pozemku p.č. 4795/1 a pozemku p.č. 
4795/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  výpůjčce  části pozemku p.č. 
4790/1 ost.pl. o výměře 3.100 m², části pozemku p.č. 4795/1 ost.pl. o výměře 2.200 m² a pozemku p.č. 
4795/2 zast.pl., zbořeniště o výměře 21 m² v majetku statutárního města Přerova, vše v k.ú. Přerov, 
mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a žadatelem – BMX ALLMONT TEAM Přerov, 
klub v AČR, zastoupeného panem Bedřichem Koutným, bytem Přerov, Velká Dlážka 27,                  
IČ 65914295, jako vypůjčitelem, a to na dobu určitou 10 let, za účelem provozování bikrosového 
závodiště.  
 

 

790/25/7/2008 G-2 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. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku  p.č. 
2638/1 ovocný sad o   výměře  4.000 m², pozemek  p.č. 2638/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
19 m²  a  pozemek  p.č. 2638/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  všechny v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem  a  Ing. V.S.  a  Ing. B.S., jako výpůjčiteli. 
Účelem výpůjčky je vybudování sportovního areálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena  na dobu 
určitou 20 let.  
 
 

 

791/25/7/2008 G-3 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka 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. ruší část svého  usnesení č. 692/22/9/2007 G-1  a to bod 2., 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  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. 

2. schvaluje 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  žadateli – Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov I – 
Město, U Žebračky 18a, IČ 49558854.    

 

 

792/25/7/2008 H-1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu umístění vodoměrné šachty pro vodovodní přípojku pro rekreační chatu č. ev. 44 
na pozemku p.č. 473/2 v k.ú. Penčičky, v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem 
oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem 
pozemku p.č.482/1 trvalý travní porost v k.ú. Penčice – jako povinným z věcného břemene a paní J.H. 
-  jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 260-47/2007, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na 
základě znaleckého posudku a činí 2.770,- Kč.  
 

 

793/25/7/2008 H-2 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k  
pozemku  p.č. 504/2, ost. pl. v  k.ú. Újezdec u Přerova . 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a pány J.P. 
a  L.P., jenž jsou  spoluvlastníci pozemku p.č. 504/2, ost. pl. v k.ú. Újezdec u Přerova,  jako budoucím 
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povinným            z věcného břemene, spočívající v právu oprávněného z věcného břemene  umístit a 
provozovat           na  pozemku  p.č. 504/2 v k.ú. Újezdec u Přerova  stavbu  místní komunikace na ul. 
Větrná a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na pozemek p.č. 504/2, ost. pl. v  
k.ú.Újezdec            u Přerova v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace, s provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním této stavby. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou  za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým 
posudkem. Náklady za zhotovení geometrického plánu  a  znaleckého posudku  uhradí oprávněný        
z věcného břemene. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do  tří měsíců od  vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby  místní komunikace na ul.Větrná, a vyhotovení geometrického plánu se 
zaměřením a vyznačením věcného břemene.   
 
 

 

794/25/7/2008 I-1 Nákup věcí movitých, kamerového systému pro zabezpečení 
objektu Památníku lovců mamutů v Přerově – Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nákup věcí movitých, kamerového systému v pořizovací 
hodnotě cca 500.500,- Kč s DPH včetně montáže pro zabezpečení objektu Památníků lovců mamutů    
v Přerově - Předmostí.  
 
 

 

795/25/7/2008 J-1 Pověření odboru majetku města komplexním zajištěním investiční 
akce: „Dělnický dům Lověšice - stavební úpravy sociálního 
zařízení“.  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje vedoucího odboru majetku komplexním zajištěním investiční akce  „Dělnický dům 

Lověšice - stavební úpravy sociálního zařízení“, včetně uzavření  smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem, který vzejde z výběrového řízení, 

2. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci investiční akce „Dělnický dům 
Lověšice - stavební úpravy sociálního zařízení“ těmto firmám: 

-     PSS Přerovská stavební  a.s., Skopalova 7, Přerov   
-     Pavel Wenzel, Budovatelů 2, Přerov 
-    BJM Přerov s.r.o., Na Odpoledni 363/10, Přerov 
-     Zdeněk Horák, U Tenisu 7, Přerov 
-     Přerovská kapitálová společnost a.s., náměstí TGM 16/555, Přerov  
-     BP STAV spol. s r.o., Čechova 9, Přerov 
3. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
       předseda komise:   Mgr. Elena Grambličková  
       členové:    Václav Zatloukal 
      Jiří Raba 
      Ing. Vladimír Čajka    
      Milan Rytíř                                
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V Přerově dne 17.1.2008 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Josef Kulíšek 
                                                                                                                       náměstek primátora 
 

 

 

 

 

                                                                                                                          Čestmír Hlavinka 
                                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 


