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USNESENÍ z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2008 

 

 

799/27/1/2008 Program 27. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 27. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelem usnesení a zápisu        

27. schůze Rady města Přerova. 
 

 

800/27/2/2008 Kontrola usnesení Rady města Přerova poř.číslo 746/25/4/2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí  informaci o zaslání zprávy o využití 
návratné finanční výpomoci fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu 
postiženého povodní za rok 2007 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. 
 

 

801/27/2/2008 Kontrola usnesení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o zřízení    
a vedení běžného účtu k "Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu" mezi 
Statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 
969, PSČ 114 07, IČ 45317054.  
 

 

802/27/2/2008 Návrh na změnu v personálním obsazení komise pro místní část  
Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností od 14.2.2008 Pavla Havlíka z důvodu 
dlouhodobé nepřítomnosti v místě bydliště z funkce člena komise pro místní část Dluhonice. 
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803/27/2/2008 Personální změny v komisích 

Rada města Přerova po projednání: 
1. odvolává s účinností od 1.3.2008 na vlastní žádost z funkce člena a předsedy Komise 

strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů 
EU  JUDr. Ing. Petra Wisinského a jmenuje do funkce člena a předsedy této komise 
Daniela Dostala, 

2. odvolává s účinností od 1.3.2008 na vlastní žádost Tomáše Buzrlu z funkce člena 
Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.  

 
 

804/27/2/2008 Zapojení statutárního města Přerova do projektu Vytvoření a společné 
označení městských turistických tras - společný produkt polsko-
českého pohraničí 

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje záměr zapojit se do společného projektu polských a českých měst 

"Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný turistický 
produkt polsko-českého pohraničí"   

2. ukládá Kanceláři primátora ve spolupráci s odborem rozvoje a Službami města 
Přerova  projednat se zástupci partnerského města Kedzierzyn - Kozle podrobnější 
podmínky projektu a následně Radu informovat. 

 
 

805/27/3/2008 Opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře – 
Výjimka ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou                     
“Mimoúrov ňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK 
Kojetínská“, pro stavbu Kontejnerového stanoviště směsného 
domovního odpadu v Přerově – ulice Husova – dvorní trakt ( plocha 
stanoviště, příjezdová komunikace, odvodnění, úpravy okolních ploch, 
atd.), situovanou na pozemku parc.č. 6868/83 v katastrálním území 
Přerov 

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, vydává  Opatření obecné povahy – Územního opatření o stavební uzávěře – 
Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “ Mimoúrovňové křížení silnice 
I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “ ( která byla vydána územním rozhodnutím       
č. 127/97 Městským úřadem Přerov – Stavebním úřadem, dne 30.06.1997, pod č.j.             
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SÚ-2226/97, z důvodu ochrany území do doby realizace plánovaných změn v dopravním 
řešení ve městě Přerově, tzn. do doby realizace stavby  “ Mimoúrovňové křížení silnice I/47 
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “ ), pro stavbu  Kontejnerového stanoviště směsného 
domovního odpadu v Přerově – ulice Husova – dvorní trakt    ( plocha stanoviště, příjezdová 
komunikace, odvodnění, úpravy okolních ploch, atd. ), situovanou na pozemku parc.č. 
6868/83 v katastrálním území Přerov.  Pozemek  parc.č. 6868/83 v katastrálním území Přerov 
je součástí výše citované stavební uzávěry( dle důvodové zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu 
na usnesení ). 

 
 

806/27/3/2008 Veletrh Real Vienna 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje účast Statutárního města Přerov na veletrhu Real Vienna 2008, 
2. schvaluje Ing. Janě Císařové zahraniční cestu za účelem reprezentace města               

na veletrhu Real Vienna konaném ve Vídni ve dnech 27. - 29.5.2008. 
 

 

807/27/3/2008 Frézování místních komunikací, Přerov – schválení dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ke smlouvě 
č.05/14/065/07 ze dne 17.9.2007 stavby „Frézování a pokládka AB směsi na místních 
komunikacích, Přerov“ uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem 
společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 na: 
1.   úpravu termínu plnění, dokončení do 4.4.2008 
2.   změnu platebních podmínek 
 

 

808/27/3/2008 Vypracování projektových dokumentací frézování komunikací – 
schválení nejvhodnější nabídky  

Rada města Přerova po projednání: 
1 rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

o výběru nejvhodnější nabídky na vypracování projektových dokumentací frézování 
místních komunikací. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena            
od společnosti PRINTES – ATELIER  s.r.o. se sídlem Mostní 11a, 750 02 Přerov,     
IČ 253 91 089, za nabídkovou cenu  469.260,- Kč bez DPH (558.419,- Kč vč. DPH). 

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem                        
a zpracovatelem projektových prací, společností PRINTES – ATELIER  s.r.o. se 
sídlem Mostní 11a, 750 02 Přerov, IČ 253 91 089, za nabídkovou cenu  469.260,- Kč 
bez DPH (558.419,- Kč vč. DPH). 
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809/27/4/2008 Převedení pravomocí 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší své usnesení číslo 1111/43/4 písm. b) a c) ze dne 18. 1. 2001, 
2. ruší své usnesení číslo 438/16/4 písm. a) a b) ze dne 12. 8. 2003, 
3. pověřuje primátora Statutárního města Přerova k uzavírání a ukončení smluv               

o běžných účtech mezi Statutárním městem Přerov a peněžními ústavy včetně 
dodatků, 

4. pověřuje primátora Statutárního města Přerova k uzavírání a ukončení smluv mezi 
Statutárním městem Přerov a peněžními ústavy vztahující se ke vzájemné elektronické 
komunikaci včetně dodatků, 

5.  ukládá odboru finančnímu informovat vždy na následujícím zasedání rady města         
o uzavřených smlouvách o běžných účtech a o smlouvách vztahujících se ke vzájemné 
elektronické komunikaci uzavřenými mezi Statutárním městem Přerov a peněžními 
ústavy včetně dodatků. 

 
 

810/27/4/2008 Úvěr 300 mil. Kč - ustanovení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ustanovuje jako zadavatel veřejné zakázky "Poskytnutí úvěru ve výši do 300 mil. 

Kč", dle § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi 
pro posouzení kvalifikace: 

 
členové komise  náhradníci komise  
Mgr. Vlastimil Křesálek Justitia, s.r.o. Dagmar Bercsényiová zadavatel 
Ing. Lubomír Souček zadavatel Ing. František Herbrík zadavatel 
JUDr. Kamarád Libor zadavatel Mgr. Stoklasa Pavel zadavatel 
 
 
2. ustanovuje jako zadavatel veřejné zakázky "Poskytnutí úvěru ve výši do 300 mil. 

Kč", dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
hodnotící komisi, která plní i funkci pro otevírání obálek dle § 71: 

 
členové komise  náhradníci komise  
Ing. Jiří Lajtoch zadavatel Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková zadavatel 
Mgr. Josef Kulíšek zadavatel Mgr. Elena Grambličková zadavatel 
Oldřiška Sedláčková zadavatel Ing. Antonín Horák zadavatel 
Ing. Naděžda Jačková zadavatel Ing. Miroslava Mohylová zadavatel 
Ing. Otakar Smejkal zadavatel Ing. Jan Pavlíček zadavatel 
Ing. Eva Řezáčová zadavatel Dagmar Bercsényiová zadavatel 
Mgr. Vlastimil Křesálek Justitia, s.r.o. JUDr. Libor Kamarád zadavatel 
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811/27/4/2008 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy 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 

48 671,0 + 450,0 49 121,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3639 5 Komunální služby a územní rozvoj 
j. n. (projektová dokumentace - 
urbanismus) 

700,0 + 450,0 1 150,0 

 
 

 

812/27/5/2008 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
Olomouckým krajem 

Rada města Přerova po projednání konstatuje , že spolupráce: 
• Mgr. Jiljí Hlocha, ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov 
• Mgr. Jana Rašky, ředitele Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 
• Ing. Jana Slezáčka, ředitele Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 
• Ing. Hany Štěpanovské, ředitelky Obchodní akademie a Jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24  
s orgány Statutárního města Přerova je na velmi dobré úrovni.  
 

 

813/27/5/2008 Pověření ředitelů škol a školských zařízení ke komplexnímu zajištění 
realizace jmenovitých akcí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje:  
• Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou ředitelkou Mgr. Marií Mifkovou, 

komplexním zajištěním realizace akce - výměna části oken, meziokenních vložek         
a dveří za plastová, výměna žaluzií a parapetů a úprava prosklených stěn budovy školy  

• Základní školu Přerov, Velká Dlážka 5, zastoupenou ředitelem Mgr. Jarmilem 
Vysloužilem, komplexním zajištěním realizace akce - výměna části oken budovy školy 
za plastová, včetně žaluzií a parapetů  
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• Základní školu Přerov, Želatovská 8, zastoupenou ředitelem Mgr. Františkem Žůrkem, 
komplexním zajištěním realizace akce - výměna části oken budovy školy za plastová, 
včetně žaluzií a parapetů 

 • Mateřskou školu Radost, Přerov, Kozlovská 44, zastoupenou ředitelkou Danou 
Trnkalovou, komplexním zajištěním realizace akce - dokončení terénních úprav školní 
zahrady včetně osazení herních prvků 

 • Mateřskou školu Píšťalka, Přerov, Máchova 8, zastoupenou ředitelkou Marií Hálovou, 
komplexním zajištěním realizace akce – oprava havárie střešního pláště budovy         
na odloučeném pracovišti Přerov, Na odpoledni 16 

• Mateřskou školu Přerov, Kratochvílova 19, zastoupenou ředitelkou Mgr. Leou 
Vodičkovou, komplexním zajištěním realizace akce – výměna části oken budovy školy 
za plastová a dřevěná eurookna, včetně žaluzií a parapetů 

• Mateřskou školu Přerov, Máchova 14, zastoupenou ředitelkou Ivanou Zdařilovou, 
komplexním zajištěním realizace akce – výměna části oken budovy školy za plastová   
a  dřevěná eurookna a vstupních dveří za dřevěné z europrofilů, včetně žaluzií             
a parapetů  

 
vše v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 vydaného Radou města Přerova - Zásady postupu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí.  
 

 

814/27/5/2008 Doplnění zástupce zřizovatele ve školské radě 

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

Za mlýnem 1, pana Mgr. Michala Dımische ke dni 06. 02. 2008 a to na vlastní žádost, 
2. jmenuje s účinností od 15. 02. 2008 pana Mgr. Jana Rašku do funkce člena školské 

rady při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1.  
 

 

815/27/5/2008 Regulace vytápění objektů Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli Základní školy Přerov, Boženy Němcové 
16, panu Jiřímu Vávrovi převzít od společnosti Teplo Přerov a.s. do užívání 2. zónovou 
ekvitermní regulaci vytápění objektů školy v termínu do 20. 02. 2008 
 

 

816/27/6/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 13  v  domě zvláštního určení - 

domě  s  pečovatelskou   službou   č.  p.  2255   v    Přerově,   Na   Hrázi   č.o. 32,         
s  paní  M.N. 
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2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 57  v  domě zvláštního určení - 
domě  s  pečovatelskou   službou   č.  p.  576   v    Přerově,  U Žebračky   č.o. 18,          
s  manželi  B. a  D.D.   

3. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 5  v  domě zvláštního určení - domě            
 s  pečovatelskou   službou   č.  p.  2255   v    Přerově,   Na   Hrázi   č.o.32,  s   panem     
 F.K. 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č.p. 740 v Přerově, Husova   

č.o. 7 s panem V.J. 
 

 

817/27/6/2008 Realizace oprav a investic v domech navržených ve schválené  
"Koncepci bydlení"  k odprodeji 

Rada města Přerova po projednání pro rok 2008: 
1. schvaluje zateplení uliční fasády domu č.p. 2294 v Přerově, Bartošova 22, vč. 

souvisejících prací a současně pověřuje Domovní správu města Přerova komplexním 
zajištěním zadávání této jmenovité  akce 

2. schvaluje zateplení zadní strany domu č.p. 2549,2548,2547 v Přerově, Jižní čtvrť 
II/10,11,12, vč. souvisejících prací a současně pověřuje Domovní správu města 
Přerova komplexním zajištěním zadávání této jmenovité  akce 

3. bere na vědomí seznam akcí vyřazovaných ze schváleného plánu Domovní správy 
města Přerova, uvedený v důvodové zprávě. 

 
 

818/27/6/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť III/4 s paní R.J.  

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. schvaluje uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu  bytu č. 1 v ZŠ  v Přerově-
Předmostí, Sportovní č. 1 s paní D.K.  na dobu určitou 2 roky. 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Šrobárova 9 s manž. J.  a 
Ing. M.Š.  za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu. 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Denisova 6 s panem M.K. 
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. 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní 
M.P.  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. 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, gen. Štefánika 4 s paní 
V.K.  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. 
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Jižní čtvrť II/2 s panem 
P.L.  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. 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem 
A.S.  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. 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Na odpoledni 4 s panem 
L.H.  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. 

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, Kratochvílova 20             
s panem S.G.  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. 

 
 

819/27/6/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k prvnímu 
uvolněnému bytu v domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul.Trávník 1 (mimo přízemí)      
s paní B.B., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu. 
 

 

820/27/6/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 29           
v domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul.Trávník 1 s paní M.K.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 30.6.2008. 
 

 

821/27/6/2008 Stanovení výše úhrad za poskytování sociální služby v Azylovém domě 
pro matky s dětmi, ul. 9. května 107, Přerov,  dle vyhlášky č. 340/2007 
Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb., zákona               
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výši úhrad za sociální službu poskytovanou 
příspěvkovou organizací Statutárního  města Přerova - Sociálními službami  města  Přerova,  
se  sídlem  v  Přerově, U Žebračky 18a v Azylovém domě pro matky s dětmi od 1. 3. 2008 dle 
důvodové zprávy. 
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822/27/6/2008 Stanovení   výše   úhrad   za poskytované  úkony   pečovatelské   služby   
dle vyhlášky č. 340/2007, kterou se mění prováděcí vyhláška                  
č. 505/2006, zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výši  úhrad za úkony pečovatelské služby 
poskytované příspěvkovou  organizací Statutárního  města  Přerova - Sociálními  službami  
města  Přerova,  se  sídlem  v  Přerově,  U Žebračky 18a od 1.4.2008 dle  přílohy č.1, 
důvodové zprávy. 
 

 

823/27/6/2008 Stanovení podmínek provozu a výše úhrad za poskytování dopravy 
osobám těžce zdravotně postiženým ( dále jen sociální automobil ) 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje zrušení usnesení  Rady   města   Přerova  č. 499/17/6 ze 17. schůze konané 

dne 11. 9. 2003  ( úhrady nákladů  za  provoz  sociálního  automobilu ) a  č. 1018/34/6 
z 34. schůze  konané dne 15. 7. 2004  ( reprezentace města Přerova zdravotně 
postiženými občany ) 

2. schvaluje úhradu za dopravní služby ve výši 12,- Kč za ujetý kilometr  
3. schvaluje úhradu za dobu čekání řidiče  ve výši 50,- Kč  za každou  ukončenou hodinu 

čekání  mimo  město Přerov a jeho místní části 
4. schvaluje základní podmínky pro poskytnutí sociálního automobilu dle důvodové 

zprávy 
 

 

824/27/6/2008 Žádost o zapojení Statutárního města Přerova do kampaně "Vlajka 
pro Tibet" 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka 
pro Tibet“. 
 
 

 

825/27/6/2008 Zahraniční pracovní cesta – veletrh odpadového hospodářství IFAT 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Jiřího Lajtocha     
a Mgr. Josefa Kulíška a náhradníků  Ing. Naděždy Jačkové a Václava Zatloukala na veletrh 
odpadového hospodářství IFAT, který se uskuteční ve dnech 5. – 7. května 2008 v Mnichově. 
 

 

826/27/6/2008 Petice občanů Jižní čtvr ť III/8, 9 a 10 



 10 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh odpovědi na petici občanů z domů 
Jižní čtvrť III/8, 9 a10. 
 

 

827/27/6/2008 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností za 
rok 2007 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora     
na úseku petic a stížností za rok 2007. 
 

 

828/27/6/2008 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2007 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích finančních 
kontrol. 
 

 

829/27/6/2008 Personální změna na pozici jednatele obchodní společnosti Bioplyn 
s.r.o. se sídlem Přerov, Na hrázi 17, PSČ 750 11, vedené u 
rejstříkového soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 13571 

Rada města Přerova po projednání odvolává na vlastní žádost pana Václava Zatloukala           
z funkce jednatele obchodní společnosti Bioplyn s.r.o., se sídlem Přerov, Na hrázi 17,         
PSČ 750 11 
 

 

830/27/8/2008 A-1 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            
v majetku Statutárního města Přerova – části objektu k bydlení  
č.p.  2863 a č.p.  2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město, 
(Kozlovská 39,41) v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem  části 
objektu k bydlení  č.p. 2863  a  č.p.  2864, příslušnému  k části obce Přerov I – Město, 
(Kozlovská 39,41) na pozemku p.č. 2790/3 a p.č. 2790/36  v k.ú. Přerov  o výměře  2 m2   
společnosti Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883,     
IČ 47672099,  za účelem umístění technického zařízení pro poskytování bezdrátového příjmu 
a vysílání datových služeb. 
 

 

831/27/8/2008 A-2 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí          
v  majetku Statutárního města Přerova - jednotky č. 2619/102, 
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 
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2620,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5307/10 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný 
převod jednotky č. 2619/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, 
č.p. 2620,  příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 
(S.K.Neumanna 1,3,5)  o výměře 33,07 m2 včetně jeho spoluvlastnického podílu                    
na  společných částech domu a pozemku ve výši id. 3307/246431,  do  spoluvlastnictví 
manželů J. a  P.Z.   k id. 1/3  vlastnického podílu, manželů M. a  Š.T.   k id. 1/3  vlastnického 
podílu   a paní M.G.   k id. 1/3  vlastnického podílu. 
 

 

832/27/8/2008 A-3 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí          
v  majetku Statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení ze dne 4.7.2007 č. 448/14/7/2007 A-10, 
kterým schválila záměr  Statutárního města Přerova - převod  nemovitých  věcí v  majetku 
Statutárního města Přerova –  částí pozemku p.č. 2155/1 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 
v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova žadateli (MENS s.r.o., se sídlem Přerov 
I – Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, IČ: 47668857) 
a to tak, že původní výměra cca 800 m2  se mění na novou výměru 862 m2. 
 
 
 

 

833/27/8/2008 A-4 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            
v majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 60/2 ost. 

plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 15 m2  ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
stávajícímu uživateli  J.H. 

2. neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem 
Přerovem jako povinným z věcného břemene, vlastníkem pozemku p.č. 60/2 
ost.plocha v k.ú. Přerov a J.H., jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v 
právu povinného z věcného břemene strpění nosného sloupu jeřábu. 

 
 

834/27/8/2008 A-5 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 5746/1 ost.plocha o výměře cca 515 m2 v k.ú. Přerov  společnosti 
PPT GROUP s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen.Štefánika 40,  IČ 25874594. 
 

 

835/27/8/2008 A-6 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, paní M.R. 
 

 

836/27/8/2008 A-7 Záměr Statutárního města Přerova - směna  nemovitých věcí  - 
pozemku p.č. 3679/2 v k.ú. Přerov za pozemek p.č.  3646/5 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – směnu   
pozemku p.č. 3679/2 zahrada o výměře 84 m2  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Statutárního města  
Přerova, za pozemek p.č. 3646/5  zahrada o výměře 52 m2 v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví  
žadatelů - paní E.L., k id 3/8, paní  B.P., k id. 2/8 a paní PhMr. A.S., k id 3/8 s doplatkem  
rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 
 
 

 

837/27/8/2008 A-8 Záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku Statutárního města Přerova - částí pozemku, parcela 
ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 206 v k.ú. 
Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova –  úplatný převod části pozemku parcela 

ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 206 o výměře cca 600 m2      
v k.ú. Vinary u Přerova,  z vlastnictví Statutárního města Přerova, do společného jmění 
žadatelů – manželů Ing. J.   a PharmDr. J.Š. 

2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova –  úplatný převod částí pozemku parcela 
ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 206 o výměře cca 610 m2      
v k.ú. Vinary u Přerova, z vlastnictví Statutárního města Přerova,  do společného jmění 
žadatelů – manželů Ing. T. a  V.G. 

 
 

838/27/8/2008 A-9 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovité věci                
z majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 684       
v k.ú. Penčičky 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova -  převod 
části pozemku p.č. 684 ost.pl., ost. komunikace  v k.ú. Penčičky  o výměře cca  150 m2          

do vlastnictví žadatele – paní J.R. 
 

 

839/27/8/2009 A-10 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí             
v majetku Statutárního města Přerova - části štítové zdi domu č.p. 
77, Palackého 1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem 
části štítové zdi domu č.p. 77 příslušného k části obce Přerov I – Město, Palackého 1,            
na pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov, o výměře cca 12 m2 , za účelem umístění velkoplošné 
reklamy žadateli – společnosti PATRIOT reality s.r.o., se sídlem Olomouc, Ostružnická 7. 
 

 

840/27/8/2008 A-11 Záměr Statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí  – 
části pozemků p.č.2164, p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov, z majetku  
Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – převod 
nemovitých věcí - části pozemku  p.č. 2155/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 500 m2, 
z majetku Statutárního města Přerova, do majetku PSS Přerovská stavební a.s., se  sídlem 
Skopalova 7, Přerov, IČ 27769585. 
 

 

841/27/8/2008 A-12 Záměr Statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí          
z majetku  Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5198/17  
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - převod 
nemovitých věcí  -  části  pozemku p.č. 5198/17, ost. plocha o výměře cca 35 m2  v k.ú. 
Přerov, z majetku Statutárního města Přerova, do vlastnictví fyzických osob, dle jejich 
stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5198/28, zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov. 
        Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, 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 žadatelé. 
 

 

842/27/8/2008 A-13 Záměr Statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí         
z majetku  Statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 3161/1, 
ost. plocha v k.ú. Přerov  
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Rada města Přerova po projednání:  
1. trvá na usnesení  Rady města Přerova č. 448/14/7/2007 – A6 ze dne 4.7.2007, kterým  

schválila záměr převodu části  pozemku p.č. 3161/1, ost. plocha v k.ú. Přerov               
o výměře cca 1.000 m2, z majetku Statutárního města Přerova, do majetku A.B. 

2. neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod části  pozemku p.č. 
3161/1, ost.plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 1.000 m2, z majetku Statutárního města 
Přerova, do majetku  Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov,    
IČ 25527380. 

 
 

843/27/8/2008 A-14 Záměr Statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou 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 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 1., kterým byl schválen záměr převodu - 

doprodej 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, 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. schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej 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, do vlastnictví 
stávajícího nájemce bytové jednotky, pana F.B., 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 31.8.2008.  

 
 

844/27/8/2008 A-15 Záměr města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - nebytového prostoru v objektu 
bydlení č.p. 84, příslušnému k části obce Přerov I-M ěsto, na 
pozemku p.č. 155 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku   
části  nebytového   prostoru  v objektu  bydlení  č.p. 84, příslušnému  k  části  obce  Přerov    
I-Město, na pozemku  p.č. 155 v k.ú. Přerov,  Bratrská 2 - o výměře 37 m2 (místnost č. 6)        
a o výměře 16,6 m2 (místnost č. 7) žadatelům: pan P.P.  a pan Ing. P.G.  za účelem uskladnění 
hudební aparatury hudební skupiny Synkopa. 
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845/27/8/2008 A-16 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí            
z majetku Statutárního města Přerova – budovy bez čp/če              
na pozemku p.č. 806/2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 807/2, 
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 807/4, budovy bez čp/če na 
pozemku p.č. 807/5, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 808/1, 
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 809 včetně  pozemků p.č. 807/4, 
p.č.807/5, p.č.807/3, p.č.806/2, p.č.880/4, p.č.809, p.č.808/1, p.č.805/2, 
p.č.807/2 a p.č.880/7 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova – úplatný 
převod budovy bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 806/2, budovy bez čp/če jiná stavba na 
pozemku p.č. 807/2,  budovy bez čp/če jiná stavba na pozemku p.č. 807/4, budovy bez čp/če 
jiná stavba na pozemku p.č. 807/5, budovy bez čp/če průmyslový obj. na pozemku p.č. 808/1, 
budovy bez čp/če průmyslový obj. na pozemku p.č. 809 včetně části pozemku p.č. 807/3 
ost.pl o výměře cca 2300 m2 a pozemků p.č.806/2 zast.pl. o výměře 505 m2, p.č.880/4 ost.pl. 
o výměře 43 m2, p.č.809 zast.pl. o výměře 314 m2, p.č.808/1 zast.pl. o výměře 3297 m2, 
p.č.805/2 zst.pl. o výměře 102 m2 , p.č.807/2 zast.pl. o výměře 767 m2, pozemku p.č. 807/4 
zast.pl. o výměře 82 m2, p.č.880/7 ost.pl. o výměře 83 m2 a p.č.807/5 zast.pl. o výměře        
167 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatele 
(Opera Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Přerov VII - Čekyně, Zámecká 230/31) 
 

 

846/27/8/2008 A-17 Záměr Statutárního města Přerova na převod nemovité věci do 
majetku Statutárního města Přerova – část pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) p.č.6200 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný 
převod části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) p.č. 6200 v k.ú. Přerov o výměře cca 20 m2, z vlastnictví České republiky - 
Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a     
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
 

 

847/27/8/2008 C-1 Úhrada daně z převodu nemovitostí a úhrada správních poplatků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu daně z převodu nemovitostí a úhradu 
správních poplatků spojených s převodem pozemků do majetku Statutárního města Přerova,  
které se budou vykupovat od fyzických osob  v souvislosti s  rekonstrukcí místní komunikace 
na ulici Větrná v místní části Přerov VI – Újezdec. 
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848/27/8/2008 E-1 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č.5318 a části p.č. 5319 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 5318 a části 

pozemku p.č. 5319  zahrada v k.ú. Přerov o výměře  242,50 m2 vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 17.1.2000, ve znění dodatků č.1 ze dne 28.3.2001, č. 2 ze dne 
15.12.2003 uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem            
a M.K. jako nájemcem, dohodou k 29.2.2008 

2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5318 zahrada 
a části pozemku p.č. 5319 zahrada o výměře 242,50 m2 v k.ú. Přerov žadateli (B.S.). 

 
 

849/27/8/2008 E-2 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 schvaluje uzavření dodatku č. 1  ke  smlouvě  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.   
Dodatkem se  původní účel nájmu (využití prostor jako kancelář pro dokladovou agendu         
a k uložení kostýmů, rekvizit a techniky Taneční školy HIT) mění na sklad. 
 

 

850/27/8/2008 E-3 Nájem nemovitých věcí Statutárním městem Přerovem - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 779, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2  k nájemní smlouvě          
na nebytové prostory v objektu občanské vybavenosti č.p. 779, příslušného k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č.135/1, Kratochvílova 3 v  k.ú. Přerov ze dne 30.4.2004,      
ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2005, uzavřené mezi společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, jako 
pronajímatelem a Městem Přerovem, jako nájemcem.  
 Dodatkem se mění původní výše nájemného (70.668,- Kč/rok) z důvodu valorizace   
nájemného za r. 2007 o 2,8%  na novou výši nájemného  75.876,44  Kč/rok. 
 

 

851/27/8/2008 E-4 Česká strana sociálně demokratická – dodatek k nájemní smlouvě – 
souhlas s odpisováním technického zhodnocení pronajatého 
majetku provedené nájemcem 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, 
jako pronajímatelem a Českou stranou sociálně demokratickou jako nájemcem dne 
27.04.2007, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v domě čp. 643 na Žerotínově 
nám.  4, Přerov, Přerov I – Město, na p.č.  60/1 v k.ú. Přerov, spočívajícího v udělení souhlasu 
Statutárního města Přerova s odpisováním technického zhodnocení pronajatého majetku 
provedeného nájemcem. 
 
 
 
 

 

852/27/8/2008 G-1 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. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na  část 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 půjčitelem a panem B.G., jako výpůjčitelem za účelem provozování 
zkušebny hudební skupiny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena ke dni 1.3.2008 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  

2. schvaluje skončení smlouvy o výpůjčce ze dne 2.2.2005  na část nebytových prostor   
v objektu bydlení č.p. 35, příslušnému k části obce Přerov VIII - Henčlov na pozemku 
p.č. 155/1 v k.ú. Henčlov o výměře 16,22 m2   uzavřené mezi Městem Přerovem, jako 
půjčitelem  a panem B.G., jako výpůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude skončena 
dohodou ke dni 29.2.2008. 

 
 

853/27/8/2008 G-2 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 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  
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 920,3 m2  mezi Statutárním městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako půjčitelem a Sociálními 
službami města Přerova, se sídlem Přerov I – Město, U Žebračky 18a, IČ: 49558854 jako 
výpůjčitelem ze dne 27.8.2007. 
Dodatkem se původní výměra 920,3 m2 mění na novou výměru 932,8 m2. 
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854/27/8/2008 H-1 Zřízení věcného břemene na nemovitých věcech ve vlastnictví 
Statutárního města Přerova – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č.2352/77/7/2006 G-2 ze dne 
18.9.2006, kterým změnila své usnesení č.188/7/3 C-3 ze dne 20.3.2003, jenž změnilo část 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č.462/27/3 A-1 ze dne 11.4.2002, týkající se zřízení 
věcného břemene jako podmínky převodu ost.st.objektu na pozemku  p.č.60/3 a pozemku 
p.č.60/3 v k.ú. Přerov tak, že následující text části usnesení ze dne 11.4.2002 ve znění 
usnesení ze dne 20.3.2003 a 18.9.2006, a to:  
 
„věcného břemena práva společné zdi ost.st.objektu na pozemku dle geometrického plánu 
č.2596-21/2001 označeném jako p.č.60/3 v k.ú.Přerov a objektu bydlení č.p.643 na pozemku 
dle geometrického plánu č.2596-21/2001 označeném jako p.č.60/1 v k.ú.Přerov, příslušného k 
části obce Přerov I-Město. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou bezúplatně mezi vlastníky uvedených objektů. 
Věcné břemeno bude zřízeno jako podmínka převodu pozemku p.č.60/3 a ost.st.objektu na 
pozemku p.č.60/3 v k.ú.Přerov na jiného vlastníka.“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„věcného břemene práva společné zdi mezi jinou stavbou č.p.2953, příslušnou k části obce 
Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č.60/3 v k.ú.Přerov a bytovým domem č.p.643, 
příslušným k části obce Přerov I-Město, postaveným na pozemku p.č.60/1 v k.ú.Přerov.            
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně mezi vlastníkem budovy 
č.p.2953, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na p.č.60/3 v k.ú.Přerov a 
vlastníkem jednotek č.643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/101, 643/102, 643/103, které se nachází 
v bytovém domě č.p.643, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku 
p.č.60/1 v k.ú.Přerov a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p.643 a 
pozemku p.č.60/1 v k.ú.Přerov, které k jednotlivým jednotkám náleží: 
 
Číslo jednotky                Způsob využití        velikost podílu 
      643/1                        byt                       5406/52924 
      643/2                        byt                       8497/52924 
      643/3                        byt                       5736/52924 
      643/4                        byt                       6840/52924 
      643/101           jiný nebytový prostor         14388/52924 
      643/102           jiný nebytový prostor           5000/52924 
      643/103           jiný nebytový prostor           7057/52924 
 
Věcné břemeno bude zřízeno jako podmínka převodu pozemku p.č.60/3 a jiné stavby č.p.2953 
postavené  na pozemku p.č.60/3 v k.ú. Přerov na jiného vlastníka.“ 
 
 

 

855/27/8/2008 H-2 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku Statutárního 
města Přerova – objektu bydlení č.p.643, příslušném k části obce 
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Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č.60/1 v k.ú. Přerov – změna 
usnesení 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č.480/15/7/2007 H-2,  bod 1. ze dne 
25.7.2007, kterým po projednání schválila zřízení věcného břemene, tak, že následující text:  
 
„Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene: 
 
1. k tíži 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 v Přerově, a k tíži pozemku p.č.60/2 v k.ú. Přerov, 
a to práva vedení a užívání přípojky plynu do budovy – ost. st. objektu bez č.p. na pozemku 
p.č.58 v k.ú.Přerov a dále práva přístupu k jejich údržbě a opravám. Věcné břemeno bude 
zřízeno ve prospěch vlastníka ost. st. objektu na pozemku p.č.58 v k.ú.Přerov na dobu 
neurčitou bezúplatně." 
 
se nahrazuje textem:  
 
„Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene: 
 
1. k tíži jednotek č.643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/101, 643/102, 643/103, které se nachází v 
bytovém domě č.p.643, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku 
p.č.60/1 v k.ú.Přerov, Žerotínovo nám. č.4, spoluvlastnických podílů na společných částech 
budovy č.p.643 a pozemku p.č.60/1 v k.ú.Přerov, které k výše uvedeným jednotkám náleží a k 
tíži pozemku p.č.60/2 v k.ú.Přerov, a to práva vedení a užívání přípojky plynu do budovy – 
jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č.58 v k.ú.Přerov a dále práva přístupu k její údržbě a 
opravám. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch vlastníka jiné stavby bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č.58 v k.ú.Přerov na dobu neurčitou bezúplatně. 
 
 

 

856/27/8/2008 I-1 Zajištění zadavatelské činnosti veřejné zakázky na realizaci prodeje 
1.013 bytů z majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy včetně zmocnění     
k zastupování zadavatele na zajištění zadavatelské činnosti dle zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele na realizaci zakázky "Komplexní zajišt ění 
prodeje 1.013 bytů na území města Přerova, z majetku Statutárního města Přerova"       
se společností RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, IČ 25533843, zastoupenou ředitelem divize 
Veřejné zakázky, Ing. Petrem Vrbkou, s celkovou odměnou mandatáře ve výši 59.500,- Kč 
včetně DPH. Mandátní smlouva včetně zmocnění je doložena v příloze tohoto materiálu. 
 
 

 

857/27/9/2008 Podněty z 23. a 25. schůze Rady města Přerova a veřejných 
shromáždění ve II. polovině roku 2007 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podněty z 23. schůze Rady města Přerova 
konané dne 19.12.2007,  25. schůze Rady města Přerova  konané dne 16.1.2008 a z veřejných 
shromáždění ve II. polovině roku 2007 
 

 

858/27/9/2008 Podněty z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
4.2.2008 

Rada města Přerova po projednání ukládá zabývat se podněty vznesenými na 12. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova dle důvodové zprávy.  

 

 

V Přerově dne 14.2.2008 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                               Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
primátor města Přerova                                                                náměstkyně primátora 


