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USNESENÍ z 29. schůze Rady města Přerova, konané dne 5.3.2008 

 

861/29/1/2008 Program 29. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje doplněný program 29. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2008 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 29. schůze Rady 

města Přerova. 
 

862/29/2/2008 Kontrola usnesení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu číslo 

35-7557750257/0100 mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou Přerov, a. s., se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054, 

 
2. bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou Přerov, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,       
IČ 45317054. 

 

863/29/2/2008 Kontrola usnesení 732/25/2/2008 - návrh na změnu v personálním 
obsazení komise pro místní část Újezdec. 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1.4.2008 členkou komise pro místní část 
Újezdec Alici Verbichovou. 

 

864/29/2/2008 Kontrola plnění usnesení 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. bere na vědomí informace o přípravě projektu Vytvoření a společné označení městských 

turistických tras - společný produkt polsko českého pohraničí, 
 
2. schvaluje předložený rozsah zapojení statutárního města Přerova, a to za podmínky získání 

předpokládané finanční podpory z prostředků Operačního programu  přeshraniční spolupráce, 
 
3. schvaluje zahraniční pracovní cesty pracovníkům odboru rozvoje, Kanceláře primátora, 

primátorovi, jeho náměstkům a řidiči, které budou uskutečněny v průběhu měsíců březen - 
červen v souvislosti se zajištěním administrativních náležitostí projektu, 

 
4.  doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o spolupráci na projektu 

realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - 
Polská republika 2007-2013 a finanční spoluúčast města ve výši 3.479.000 tis. Kč v letech   
2008 - 2010.  
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865/29/2/2008 Informace z komisí pro místní část - Dluhonice, Popovice, Předmostí, 
Újezdec, Vinary 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní část Dluhonice, 
Popovice, Předmostí, Újezdec, Vinary. 

 

866/29/2/2008 Návrh  Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a 
kulturní památky  - realizovat vytvoření jednotného vizuálního stylu města, včetně stanovení způsobu 
jeho používání a uvedení do praxe, realizovat anglické a německé jazykové mutace propagačních 
materiálů města. 

 

867/29/2/2008 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních        
v roce 2007 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o účasti členů komisí Rady města 
Přerova a výborů  Zastupitelstva města Přerova na jejich jednáních v roce 2007. 

 

868/29/2/2008 Ustanovení manažera prevence kriminality a pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává Mgr. Zdeňka Boháče na jeho vlastní žádost z funkce manažera prevence kriminality   

s účinností k 31.3.2008 
 
2. jmenuje Bc. Jaroslava Čermáka manažerem prevence kriminality s účinností od 1.4.2008 
 
3. schvaluje ustanovení pracovní skupiny ve složení: 
 
Mgr. Plánková Marie    Pedagogicko psychologická poradna 
Mgr. Sedláčková Michaela   Policie ČR 
Bc. Štěpán Pavel    vedoucí oddělení sociální prevence 
Bc. Teriaki Omar    ředitel Městské policie 
Ing. Mikulová Hana    projektový manažer MMPr 

 

869/29/2/2008 Rozhodnutí Rady města Přerova ve věci statutárního města Přerova 
jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o. se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, 
PSČ 750 02, přijaté podle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona           
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
– potvrzení ve věci jmenování pana JUDr. Karla Veverky do funkce 
člena dozorčí rady  

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozhodnutí, kterým potvrzuje, že orgány statutárního 
města Přerova byly při jmenování pana JUDr. Karla Veverky, do funkce člena dozorčí rady 
upozorněny na existenci překážky podle ust. § 38l odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pan JUDr. Karel Veverka byl v rozhodném období 
stanoveném v ust. § 38l odst. 2 obchodního zákoníku  
 



 3 

- členem dozorčí rady společnosti Vsetínská stavební a.s. v likvidaci, IČ : 451 92 014, u níž byl 
usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.33 K 24/2002-612 ze dne 7.11.2007 zrušen konkurs           
po splnění rozvrhového usnesení, 

- předsedou dozorčí rady společnosti BSZ Jeseník a.s., IČ : 258 49 379, na jejíž majetek byl 
prohlášen konkurs usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.13 K 110/99 ze dne 15.8.2001, který 
dosud nebyl ukončen, 

 
čímž odpadla v souladu s ust. § 38l odst. 5 písm. a), b) obchodního zákoníku překážka na straně pana 
JUDr. Karla Veverky pro jmenování a výkon funkce člena dozorčí rady. 

 

870/29/3/2008 Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, Přerov – schválení zadávacího 
řízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci stavebních úprav, provedení a obstarání 

veškerých prací nutných k úplnému dokončení stavby „Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, 
Přerov“ spočívající v kompletní rekonstrukci sociálních zařízení uvnitř školy, v souladu              
s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  (zákon) zjednodušeným 
podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace, 
 
3. schvaluje vyzvané dodavatele. Jedná se o společnosti:  
 

      Obchodní společnost, dodavatel IČ 

1. Přerovská stavební společnost a.s. 277 69 585 

2. TZB spol. s r.o 603 221 52 

3. Vinkler-voda- topení-plyn 427 73 725 

4. PROFISTAV Přerov a.s. 253 95 653 

5. FAMOS Přerovská vodoinstalační s.r.o. 268 61 283 

6. BP stav s.r.o. Přerov 253 86 972 

7. Jiří Palčík, Přerov 659 13 124 

 
 
4. ustanovuje dle § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek 
dle § 71 zákona 
 
 
Členové komise  Náhradník komise  

 
p. Michal Pospíšil projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 

 
Mgr. Libuše Skopalová uživatel Mgr. Radova Rašťák uživatel 

 
Bc. Jaroslav Čermák zadavatel Radek Pospíšilík zadavatel 

 
Čestmír Hlavinka zadavatel Tomáš Ďurďa zadavatel 

 



 4 

Václav Zatloukal zadavatel Ing. Jiří Draška zadavatel 
 

Mgr. Elena Grambličková zadavatel Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková zadavatel 
 

 

871/29/3/2008 Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) -         
5. etapa – schválení zadávacího řízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci stavebních úprav v souladu s  regenerací 

panelového sídliště Přerov - Předmostí v Přerově stavby Parkovací plochy Pod Skalkou, 
Prostorová úprava ulice Prostějovská a M.Horákové a Úpravy chodníku ul. Prostějovská – 
zdravotní středisko v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách  (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace, 
 
3. schvaluje vyzvané dodavatele. Jedná se o společnosti:  
        
 

      Obchodní společnost, dodavatel IČ 

1. SISKO s.r.o. Přerov 471 55 558 

2. INSTA s.r.o. Olomouc 253 74 311 

3. IDS a.s. Olomouc 258 69 523 

4. SSŽ Zlín a.s 425 749 24 

5. STRABAG a.s. Olomouc 608 38 744 

 
4. ustanovuje dle § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek dle 

§ 71 zákona: 
 

 
 
 
 

 

Členové komise  Náhradník komise  

Ing. Majer Michal projektant Ing. Jan Široký  projektant 

Ing. Jiří Schindler technická činnost  Miloš  Naxera technická činnost 

Ing. Jiří Draška zadavatel Radek Pospišilík zadavatel 

Ing. Petr Vrána zadavatel Tomáš Ďurďa zadavatel 

Václav Zatloukal zadavatel Michal Zácha zadavatel 
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872/29/3/2008 Regenerace Laguny, Přerov – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci služby - provedení a obstarání veškerých služeb a 

stavebních prací spočívající v  odbahnění Velké Laguny v Přerově v souladu s ustanovením § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona  výzvu k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace, 
 
3. schvaluje vyzvané dodavatele. Jedná se o společnosti:  
 

      Obchodní společnost, dodavatel 

1. KAVROS spol. s r.o. 

2. Sezako s.r.o. Prostějov 

3. Rovina a.s. Hulín 

4. Arko a.s. Brno 

5. BHM spol. s r.o. Olomouc 

6. PBSCOM spol. s r.o.  Hranice 

7. EKOAGROSTAV a.s. Přerov 

 
4. ustanovuje dle § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek dle 

§ 71 zákona 
 

 
 
 
 

 
 

Členové komise  Náhradník komise  

Ing. Martin Jaroš projektant Ing. Iva Škrovová projektant 

Ing. Petr Kuda projektant 
Ing. František 
Zábranský 

projektant 

Michal Zácha zadavatel Mgr. Zdeněk Boháč zadavatel 

Mgr. Elena 
Grambličková 

zadavatel Ing. Otakar Smejkal zadavatel 

Josef Nekl zadavatel Ing. Dan Hos zadavatel 

Ing. Petr Vrána zadavatel Václav Zatloukal zadavatel 
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873/29/3/2008 Dopravní stavby – schválení zadávacího řízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na provedení stavebních prací na realizaci dopravních staveb 

(úpravy komunikací, přechody pro chodce, úpravy chodníků, vybudování parkoviště)  v Přerově 
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  (zákon) užším 
řízením, 

 
2. schvaluje v  souladu s ustanovením § 28 zákona  oznámení užšího řízení – výzvu k podání 

žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace, 
 
3. stanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. ustanovuje dle § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení 
 
 

 
 

874/29/3/2008 Vydání vnitřního předpisu – Program podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ...../2008 – Program podpory výstavby 
technické infrastruktury. Text vnitřního předpisu tvoří přílohu důvodové zprávy. 

 

Členové komise 

Ing. Smejkal Otakar 

Kropáč Ivo 

Raba Jiří 

Členové komise  Náhradník komise  

Ing. Majer Michal projektant Ing. František Marek projektant 

Ing. Široký Jan projektant  Ing. Svatava Vrťová projektant 

Zatloukal Václav zadavatel Hlavinka Čestmír zadavatel 

Mgr. Kulíšek Josef zadavatel Bc. Čermák Jaroslav zadavatel 

RsDr. Nekl Josef zadavatel Laga Petr zadavatel 
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875/29/4/2008 Úvěr 300 mil. Kč - zadávací dokumentace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jako zadavatel veřejné zakázky "Poskytnutí úvěru         
ve výši do 300 mil. Kč" zadávací dokumentaci.  

 

876/29/4/2008 Rozpočtové opatření č. 3 

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 

47 256,2 + 200,0 47 456,2 

 4213 11 Investiční přijaté transfery ze 
státních fondů 

0,0 + 240,6 240,6 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3639 23 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (znalecké posudky, geometrické 
plány aj.) 

2 320,0 + 200,0 2 520,0 

 5 Investiční akce 
(Projektové dokumentace) 

3 116,0 + 240,6 3 356,6 

 
 

877/29/5/2008 Úprava platu ředitelky Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 04. 2008 platový postup do vyššího 
platového stupně paní Aleně Ogounové, ředitelce Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 v rozsahu dle 
důvodové zprávy. 

 

878/29/5/2008 Platový předpis Městské knihovny v Přerově 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci vzít na vědomí znění Platového předpisu 
Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, který je přílohou důvodové zprávy. 

 

879/29/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 23  v  domě zvláštního určení - domě             

s  pečovatelskou   službou   č.  p.  2472   v    Přerově,   Jižní čtvrť I  č.o. 25,  s  paní A.Z. 
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2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 6  v  domě zvláštního určení - domě               
s  pečovatelskou službou   č.  p.  2472   v    Přerově,  Jižní čtvrť I  č.o. 25,  s  panem P.H. 

 
3. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 24  v  domě zvláštního určení - domě             

s pečovatelskou službou č. p.  404 v    Přerově-Předmostí,  Tyršova   č.o.68, s    paní  B.G. 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 60  v  domě zvláštního určení - domě             

s pečovatelskou službou č. p.748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní B.B. 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě č.p. 496 v Přerově , Kopaniny   č.o.12, 

s paní V.P. 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 v domě č.p. 2491 v Přerově , Jižní čtvrť II  

č.o.5, s paní E.V. 
 
7. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy  k  bytu č. 11 v  domě  č.p. 1446  v  Přerově , Palackého  

č.o.30, s  manželi  ing. P.H.  a  D.H. 
 

880/29/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje: 
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 44 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s panem R.K.  za obvyklých 

podmínek 
 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Žerotínovo náměstí 44 s paní E.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. 

 
3. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Kojetínská 5 s paní S.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. 

 
4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 v Přerově, Pod skalkou 20 s panem F.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. 

 
5. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1827 s paní I.H.  za obvyklých 

podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
 
6. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Kozlovská 31 s manž. I. a V.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 

 
 

881/29/6/2009 A-1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova – části fasády na objektu 
občanské vybavenosti  č.p.  69,  příslušnému  k části obce Přerov 
VIII – Hen člov (bývalá MŠ) na pozemku p.č. 165  v k.ú. Henčlov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části fasády na 
objektu občanské vybavenosti  č.p.  69,  příslušnému  k části obce Přerov VIII – Henčlov (bývalá MŠ) 
na pozemku p.č. 165  v k.ú. Henčlov   o výměře  2 m²   pro společnost  Kabelová televize Přerov, a.s., 
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se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, IČ: 47672099   za účelem umístění stanice a rozvodů 
kabelové televize. 

 

882/29/6/2008 A-2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            
v majetku statutárního města Přerova – části fasády na objektu 
občanské vybavenosti  č.p.  106,  příslušnému  k části obce Přerov 
VI – Újezdec (úřadovna) na pozemku p.č. 133  v k.ú. Újezdec          
u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části fasády na 
objektu občanské vybavenosti  č.p.  106,  příslušnému  k části obce Přerov VI – Újezdec (úřadovna) na 
pozemku p.č. 133  v k.ú. Újezdec u Přerova   o výměře  2 m²   pro společnost  Kabelová televize 
Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, IČ: 47672099   za účelem umístění  
hlavního zesilovače TKR. 

 

883/29/6/2008 A-3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem 
nemovitých věcí z/v majetku Statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod/nájem 
objektu budovy  č.p. 357 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov z/v vlastnictví statutárního města 
Přerova žadateli (společnost JIPR s.r.o., IČ 26268680,  zast. jednatelem Miroslavem Šebestou, se 
sídlem Brno, Karáskovo nám. č.p. 2574). 

 

884/29/6/2008 A-4 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí             
z majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. plocha       

v k.ú. Přerov 
a) o výměře cca 36 m2 (pozemek označený jako "A" dle přiloženého snímku) 
b) o výměře cca 100 m2 (pozemek označený jako "B" dle přiloženého snímku). 
 
2. neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1981/46 v k.ú. Přerov. 

 

885/29/6/2008 A-5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2051/1   ost.plocha    
o výměře cca 170 m² v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  žadateli (STS Přerov, a.s., 
se sídlem Přerov I-Město, ul. 9.května  č.p. 2452, IČ 47675659). 

 

886/29/6/2008 A-6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části 
pozemku p.č. 2680/1  ost.plocha o výměře cca  220 m² v  k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví žadatele (manželé L. a P.K. 

 

887/29/6/2008 A-7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova. 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
části pozemku p.č. 58/1 ost. plocha o výměře cca 120 m²  k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele (A.H.). 

 

888/29/6/2008 A-8 Záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor       
v objektu občanské vybavenosti č.p.829 na pozemku p.č.1981/16     
v k.ú. Přerov (Přerov, Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání ruší vyhlášené výběrové řízení na nájem nebytových prostor          
o celkové výměře 113,78 m² v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov a schvaluje záměr statutárního města Přerova - 
vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto nebytových prostor za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30-ti dnů na úřední desce, jedenkrát v tisku Nové 
Přerovsko, na internetových stránkách statutárního města Přerova a na internetové centrální adrese. 

 

889/29/6/2008 A-9 Záměr statutárního města Přerova  - převod  nemovitých věcí       
do majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  p.č. 5196/6 a   
p.č. 5196/7  v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod  
574/11543   spoluvlastnického podílu  pozemku  p.č. 5196/6 zastavěná plocha o výměře 186 m² a p.č. 
5196/7 zastavěná plocha o  výměře 196 m²  v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 

890/29/6/2008 A-10 Záměr statutárního města Přerova  - převod  nemovitých věcí         
z majetku statutárního města  Přerova  – části pozemku  p.č. 1271   
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr  statutárního města Přerova - převod části 
pozemku  p.č. 1271 lesní pozemek,  dle geometrického  plánu č. 344-64/2007 označené jako pozemek 
p.č. 1271/2  vodní plocha  o výměře 1898 m² a p.č.st. 450 zastavěná plocha o výměře 173 m² v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví statutárního města  Přerova, žadateli ( Obec Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou ). 

 

891/29/6/2008 A-11 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí  – 
části pozemku p.č.240/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 
Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  části 
pozemku  p.č. 240/2, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře  48 m2 v majetku statutárního 
města Přerova  žadateli ČEZ distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425. 

 

892/29/6/2008 A-12 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci                
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 649                
v k.ú.Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem pozemku p.č. 
649 trvalý travní porost o výměře 5534 m² v k.ú. Penčičky žadateli – společnosti Zemědělské družstvo 
Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ: 00149225. 
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893/29/6/2008 A-13 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí            
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 404, p.č. 
406, p.č. 616 a pozemku p.č. 609 vše  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemků 
p.č. 404 trvalý travní porost o výměře 30 m², části pozemku p.č. 406 ost.pl. o výměře 100 m²,  části 
pozemku p.č. 616 lesní pozemek o výměře  45 m² a pozemku p.č. 609 zahrada o výměře 27 m² vše v 
k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova žadateli – panu R.B. 

 

894/29/6/2008 A-14 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci               
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 462       
v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod části 
pozemku p.č. 462 zahrada o výměře cca 55 m² v k.ú. Penčičky žadateli – panu A.F. 

 

895/29/6/2008 A-15 Záměr statutárního města Přerova –  

1. převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 160/36, p.č. 160/39, p.č. 160/38, p.č. 160/51, p.č. 160/52, 
p.č. 160/54 vše v k.ú. Lýsky 

2. nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 334 a ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový 
katastr (ZJE-PK) p.č.  202, ZJE-PK p.č.281, ZJE-PK p.č.282, ZJE-PK 
p.č.283, ZJE-PK p.č.333/6, ZJE-PK p.č.335/1, ZJE-PK p.č.373 vše v 
k.ú. Lýsky a pozemků ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový 
katastr (ZJE-PK) p.č. 58/12, ZJE-PK p.č. 59/1, ZJE-PK p.č. 142, ZJE-
PK p.č. 143, ZJE-PK p.č. 195, části ZJE-PK p.č. 206, ZJE-PK p.č. 213, 
ZJE-PK p.č. 218/13, ZJE-PK p.č. 218/14, ZJE-PK p.č. 218/15, ZJE-PK 
p.č. 219/1, ZJE-PK p.č. 219/2, ZJE-PK p.č. 246, ZJE-PK p.č. 247, ZJE-
PK p.č. 257/2, ZJE-PK p.č. 319, ZJE-PK p.č. 351, ZJE-PK p.č. 380,  
ZJE-PK p.č. 381, ZJE-PK p.č. 391, ZJE-PK p.č. 413/1, ZJE-PK p.č. 
415, ZJE-PK p.č. 416, ZJE-PK p.č. 417, ZJE-PK p.č. 419, ZJE-PK p.č. 
420, ZJE-PK p.č. 422, ZJE-PK p.č. 423 vše v k.ú. Vinary u Přerova. 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod pozemků p.č. 160/36 zast.pl. o výměře 

101 m², p.č. 160/39 zast.pl. o výměře 69 m², p.č 160/38 ost.pl. o výměře 89 m²,  p.č. 160/51 
zast.pl. o výměře 6 m², p.č. 160/52 ost.pl. o výměře 80 m² , p.č. 160/54 ost.pl. o výměře 138 m² 
vše v k.ú. Lýsky z majetku statutárního města Přerova do majetku žadatele - společnosti 
Moravská zemědělská a.s., se sídlem Prosenice 268, IČ:47674750. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem pozemku p.č. 334 orná půda o výměře 

1601 m² a pozemků ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZJE-PK) p.č. 202         
o výměře 1423 m² , ZJE-PK p.č.281 o výměře 5821 m² , ZJE-PK p.č.282 o výměře 3134 m² , 
ZJE-PK p.č.283 o výměře 3115 m² , ZJE-PK p.č.333/6 o výměře 3000 m² , ZJE-PK p.č.335/1     
o výměře 2832 m², ZJE-PK p.č.373 o výměře 573 m² vše v k.ú. Lýsky a pozemků ve 
zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr (ZJE-PK) p.č. 58/12 o výměře 18469 m², 
ZJE-PK p.č. 59/1 o výměře 1511 m², ZJE-PK p.č. 142 o výměře 3255 m² , ZJE-PK p.č. 143        
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o výměře 475 m² , ZJE-PK p.č. 195 o výměře 52 m² , části ZJE-PK p.č. 206 o výměře 9842 m² , 
ZJE-PK p.č. 213 o výměře 370 m² , ZJE-PK p.č. 218/13 o výměře 201 m² , ZJE-PK p.č. 218/14 
o výměře 158 m² , ZJE-PK p.č. 218/15 o výměře 432 m² , ZJE-PK p.č. 219/1 o výměře 1120 m² 
, ZJE-PK p.č. 219/2 o výměře 204 m² , ZJE-PK p.č. 246 o výměře 536 m² , ZJE-PK p.č. 247      
o výměře 263 m² , ZJE-PK p.č. 257/2 o výměře 92 m² , ZJE-PK p.č. 319 o výměře 827 m², ZJE-
PK p.č. 351 o výměře 1125 m² , ZJE-PK p.č. 380 o výměře 279 m²,  ZJE-PK p.č. 381 o výměře 
70 m2 , ZJE-PK p.č. 391 o výměře 28 m2 , ZJE-PK p.č. 413/1 o výměře 6828 m², ZJE-PK p.č. 
415 o výměře 776 m², ZJE-PK p.č. 416 o výměře 5271 m², ZJE-PK p.č. 417 o výměře 1591 m², 
ZJE-PK p.č. 419 o výměře 399 m² , ZJE-PK p.č. 420 o výměře 3197 m² , ZJE-PK p.č. 422         
o výměře 1432 m² , ZJE-PK p.č. 423 o výměře 350 m² vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku 
statutárního města Přerova žadateli – společnosti Moravská zemědělská a.s., se sídlem Prosenice 
268, IČ:47674750. 

 

896/29/6/2008 A-17 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí            
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 245/1, p.č 
245/2, pozemku ZJE,PK p.č. 241 a pozemku ZJE,PK p.č. 255/1 vše  
v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemků p.č. 
245/1 orná půda o výměře 1214 m², p.č 245/2 orná půda o výměře 2167 m², pozemku parcela            
ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 241 o výměře 5565 m² a pozemku parcela   
ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 255/1 o výměře 10509 m² vše v k.ú.Lověšice 
u Přerova žadateli – panu P.S. 

 

897/29/6/2008 A-18 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 3., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329, 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. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov 
ve výši 225/9329, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana Z.H.,      ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.9.2008. 

 

898/29/6/2008 A-19 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
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č. 1368/5 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 2., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 1368/5 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329, 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. 1368/5 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov 
ve výši 225/9329, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní L.H., ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.9.2008.  

 

899/29/6/2008 A-20 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 14., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 35196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, 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. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 
514/21844, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní M.K.,   ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej 
za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu 
do 30.9.2008.  

 

900/29/6/2008 A-21 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 17., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, 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. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov   
ve výši 677/27936, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní E.V.,   ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.9.2008.  

 

901/29/6/2008 A-22 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 5., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3346/13 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875, 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. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 33346/13 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov ve výši 
6225/133875, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní E.Z., ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován   
v termínu do 30.9.2008.  

 

902/29/6/2008 A-23 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 10., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I 
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– Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 602/21844, 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. 

2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 35196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov 
ve výši 602/21844, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana J.Z., ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.9.2008.  

 

903/29/6/2008 A-24 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou             
č. 2698/17 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 11, kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2698/17 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844, 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. 2698/17 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 
525/21844, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana D.K.,   ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej 
za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu 
do 30.9.2008.  

 

904/29/6/2008 A-25 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov. 

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

doprodej bytové jednotky č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov (Palackého 26, 28) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, formou výběrového řízení - aukce do 
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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. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov (Palackého 26, 28) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov 
ve výši 677/27936, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní M.T., ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98   v platném znění, 
t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude 
realizován v termínu do 30.9.2008.  

 

905/29/6/2008 A-26 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2698/6 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov. 

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

bytové jednotky č. 2698/6 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, 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. 2698/6 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 
514/21844, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, paní H.H., ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej 
za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován    v 
termínu do 30.9.2008.  

 

906/29/6/2008 A-27 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 2625/10 v objektu bydlení č.p. 2624, 2625, příslušném    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2644/6 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – 
doprodej bytové jednotky č. 2625/10 v objektu bydlení č.p. 2624, 2625, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č. 2644/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 57, 59) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2644/6 v 
k.ú. Přerov ve výši 688/26901, do vlastnictví stávajících nájemců uvedené bytové jednotky 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 s termínem realizace převodu do 
30.9.2008. 
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907/29/6/2008 A-28 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci                
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7       
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod části 
pozemku p.č. 30/7 ost.pl. o výměře cca  1870 m² v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví žadatele – JUDr. Ing. P.W. 
Na prodej uvedeného pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je schválení nového územního plánu, kterým budou pozemky  
(pozemek p.č. st. 772 a převáděná část p.č. 30/7 oba v k.ú.Předmostí) v dané lokalitě určeny                
k funkčnímu využití  stavby občanské vybavenosti a nabytí budovy – stavba bez č.p./č.ev., stavba 
technické vybavenosti na pozemku p.č. st. 772 a pozemku st. 772 zast.pl. žadatelem (což bude 
prokázáno předložením kupní smlouvy s vkladovým razítkem).  
Kupní smlouva bude uzavřena při splnění výše uvedených podmínek do 90 dnů od doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem žadatelem. Kupní cena pozemku 
bude stanovena znaleckým posudkem na určení ceny v místě a čase obvyklé, ke dni převodu pozemku. 
Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku bude hradit nabyvatel. 

 

908/29/6/2008 A-29 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2005/9 v objektu bydlení č.p. 2005, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3470 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 8., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2005/9 v objektu bydlení č.p. 2005, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3470 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3470 v k.ú. Přerov ve výši 852/9580, 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. 2005/9 v objektu bydlení č.p. 2005, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na  pozemku  
p.č. 3470  v  k.ú.  Přerov  (nábř. Dr. E. Beneše 12)  včetně  příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3470 v k.ú. Přerov ve výši 
852/9580, do vlastnictví stávající nájemkyně bytové jednotky, paní A.K., ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej 
za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován    v 
termínu do 30.9.2008.  

 

909/29/6/2008 A-30 Záměr statutárního města Přerova – dispozice s nemovitým 
majetkem statutárního města Přerova – bytovou jednotkou            
č. 2696/1 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 A-16 bod 13., kterým byl schválen záměr převodu - doprodej 

bytové jednotky č. 2696/1 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
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spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 365/21844, 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. 2696/1 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném pro část obce Přerov I – Město,            
na  pozemku  p.č. 5196/19  v  k.ú.  Přerov  (Optiky 6, 8)  včetně  příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov 
ve výši 365/21844, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana J.P.,   ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.9.2008.  

 

910/29/6/2008 B-1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 483/5 v k.ú.Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře 192 m² v k.ú.Penčičky, dle geometrického plánu č. 
273-13/2008 označené novým parcelním číslem p.č. 483/8,   z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví paní L.V., za kupní cenu ve výši 12.480,- Kč, t.j 65,- Kč/m². 

 

911/29/6/2008 B-2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 133 v k.ú.Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení svém usnesení č. 216/11/3/2007 B-1, z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 10.12.2007, kterým schválilo úplatný  převod části pozemku p.č. 133 ost.pl.  k.ú. Penčice, dle 
geometrického plánu č. 170-41/2007 označené jako p.č. 133/2 o výměře 92 m2,  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví paní D.C., za kupní cenu 31.280,- Kč, tj. 340,- Kč/m² – cena 
v místě a čase obvyklá. 
 

 

912/29/6/2008 B-3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 
276, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/33 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1. schválit  úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210,  275, 

276, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. 
listopadu 10, 12, 14) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu bydlení ve výši 598/33417 za cenu 534.100,- Kč a spoluvlastnického podílu 
na zastavěném pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 598/33417 za cenu 12.933,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 547.033,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu 
města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým 
posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana J.J. 

 
2. neschválit uzavření zástavní smlouvy k nemovitému majetku statutárního města Přerova, bytové 

jednotce č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k části obce Přerov I –  
Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně  příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení a  pozemku p.č. 
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2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 598/33417, jako zástavy za poskytnutí úvěru na zakoupení 
uvedené bytové jednotky nabyvatelem, panem J.J.  Zástavní smlouva by byla uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov a příslušnou finanční organizací na dobu od uzavření smlouvy o 
převodu  vlastnictví bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov, do doby vkladu změny 
vlastnického práva v katastru nemovitostí 

 

913/29/6/2008 C-1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí          
do majetku statutárního města Přerov – část pozemku                    
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) p.č. 2580  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov –  bezúplatný převod 
části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 
2580  v k.ú. Přerov z majetku České republiky (správu majetku vykonává Pozemkový fond České 
republiky) o výměře 2,2021 ha, vymezené geometrickým plánem číslo 3750 – 52/2007 jako pozemek 
p.č. 2580/4 v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

914/29/6/2008 E-1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2598, příslušnému    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5198/18  v k.ú. 
Přerov.   

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení  smlouvy o nájmu ze dne 26.2.2002 na užívání 
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2598,  příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5198/18 (původně p.č. 5196/2) v k.ú. Přerov, uzavřené mezi městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova  a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 27232425. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.3.2008. 
 

 

915/29/6/2008 E-2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 119, příslušnému           
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12  ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 21 
(Kratochvílova 14)  v  k.ú. Přerov o výměře 76,78 m² ze dne 6.8.1992  uzavřené mezi Městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova  a panem M.K. Dodatkem se mění původní 
nájemné ve výši  46 989,-Kč/rok (t.j. 612,- Kč/m²/rok)  na nové  nájemné ve výši 26 873,- Kč/rok (t.j. 
350,- Kč/m²/rok). 

 

916/29/6/2008 E-3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 705, příslušnému          
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 157  v  k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu k bydlení č.p. 705, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 157  v  k.ú. 
Přerov o výměře 63 m²   ze dne 23.2.1999 ve znění dodatků,  uzavřené mezi Městem Přerovem, jako 
pronajímatelem   a panem Ing. R.Š.  Nájemní smlouva bude ukončena výpovědí, přičemž výpovědní 
lhůta činí 6 měsíců a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
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917/29/6/2008 E-4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 77, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9  ke smlouvě na nájem nebytových  
prostor v objektu k bydlení č.p.77, příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č.169, 
Palackého 1 o celkové výměře 301,48 m² v k.ú. Přerov ze dne 30.7.1998 ve znění dodatků č.1 až  č.8 ,  
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a společností KONVIČKA s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Malá Dlážka 14,           
IČ: 48398136, panem  Ivo Holcmanem, bytem Přerov I - Město, Malá Tratidla 16, IČ: 40289397  a 
panem Jaroslavem Čevelou, bytem  Přerov I-Město, Kabelíkova 11, IČ: 43545556,  jako nájemci. 
Dodatek se týká změny jednoho z nájemců.  Původní nájemce - společnost KONVIČKA s.r.o., se 
sídlem Přerov I-Město, Malá Dlážka 14, IČ: 48398136,  Ivo Holcman, bytem Přerov I - Město, Malá 
Tratidla 16, IČ: 40289397  a Jaroslav Čevela, bytem  Přerov I-Město, Kabelíkova 11, IČ: 43545556      
se změní na nového nájemce - společnost KONVIČKA s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Malá Dlážka 
14, IČ:  48398136,  Jaroslav Čevela, bytem Přerov I-Město, Kabelíkova 11, IČ: 43545556  a Michal 
Jarolím, místem podnikání Přerov I - Město, Šířava 483/21, IČ: 65913507. Ostatní ujednání smlouvy 
se  nemění.  

 

918/29/6/2008 E-5 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova- 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2      
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) o výměře 12,3 m²  mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností Písek, štěrk a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ: 26871980, 
jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 dnů. Účelem nájmu je 
užívání prostor jako kancelář. Nájemné činí 12 300,-Kč/rok (t.j. 1 000,- Kč/m²/rok). 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2       
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) o výměře 12,3 m² pro společnost Písek, štěrk a kámen 
s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ: 26871980 za účelem  užívání prostor jako kancelář. 

 

919/29/6/2008 F-1 Podnájem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytového prostoru  v objektu občanské vybavenosti  
bez č.p. na pozemku p.č. 124  zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  podnájem nemovitých 
věcí  ve vlastnictví statutárního města Přerova  – nebytového prostoru  v objektu občanské 
vybavenosti  bez č.p.  na pozemku p.č. 124  zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova,  místnost  v přízemí  
pavilonu II. o výměře 4,4 m²,  žadateli (L.S.).   

 

920/29/6/2008 F-2 Podnájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova 
– části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 148, 
příslušnému  k  části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 136       
v k.ú. Přerov. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu k bydlení  č.p. 148,  příslušného        

k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 136, Kratochvílova 1, situovaných ve III. NP – 
kancelář č. 3  o  výměře 14,4  m²  v  k.ú. Přerov do podnájmu pro   společnost  TRIKO s.r.o.,    
se sídlem Přerov I - Město, Kabelíkova 2674/10, IČ: 26840081, když nájemcem nebytových 
prostor je společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Komenského 1035/4,                  
IČ:  62360540.   

 
2 souhlasí se zřízením a trváním sídla firmy TRIKO s.r.o.,  nyní se sídlem Přerov I - Město, 

Kabelíkova 2674/10, IČ: 62360540   na adrese  Přerov I - Město, Kratochvílova 1 po dobu 
trvání podnájmu. 

 

921/29/6/2008 G-1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 2167/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
30.4.1993 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem  a Českým hydrometeorogickým 
ústavem, se sídlem Praha-Komořany, Na Šabatce 17, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy je část 
pozemku p.č. 2167/1 ost.pl. o výměře 7 m² v k.ú. Přerov. Účelem je umístění automatizované měřicí 
stanice  znečištění ovzduší. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 15 let. 
Dodatkem se mění : 
- odst. III. Smlouvy  - doba výpůjčky takto: Výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců.  
- Podmínkou výpůjčky je : 
• zlepšení vzhledu měřicí stanice dle grafického návrhu č. 2 přílohy 1. v termínu do 6 měsíců         

od uzavření tohoto dodatku, 
• umístění světelného panelu zobrazujícího aktuální výsledky měření na objektu stanice. Vzhled a 

technické provedení tohoto panelu bude konzultováno s odborem majetku města a s odborem 
životního prostředí. 

 

922/29/6/2008 H-1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku – pozemku p.č. 
172/4, p.č. 208/1, p.č. 208/2, p.č. 302, p.č. 548/1, p.č. 562/2 a p.č. 
684/1, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako  povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8,, zastoupená Miloslavou Dohnalovou, IČ 27232425, jako  oprávněným             
z věcného břemene. 
Předmětem  smlouvy bude zřízení práva umístění podzemního vedení VN a NN, práva vstupu osob a 
vjezdu dopravních prostředků, včetně účelových vozidel oprávněného a to za účelem zřizování, 
provozu, oprav a údržby rozvodných zařízení v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. na pozemcích p.č. 
172/4 ost. plocha,p.č. 208/1 ost. plocha,p.č. 208/2 ost. plocha,p.č. 302 ost. plocha, p.č. 548/1 ost. 
plocha, p.č. 562/2 zast. plocha a nádvoří, p.č. 684/1 ost. plocha, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova           
ve prospěch  oprávněného z věcného břemene. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem.  
Oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene             
do katastru nemovitostí. 

 

923/29/6/2008 H-2 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
6840/10 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným  z věcného břemene a  Střední 
zemědělskou školou, Přerov I-Město, Osmek 47, IČ 63701171, jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene práva strpění chůze a jízdy přes část pozemku ve 
zjednodušené evidenci , původ grafický příděl  p.č. 6840,  dle geometrického plánu č. 3559-78/2006 
označeného jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou do 90 pracovních dnů ode dne 
převodu vlastnického práva k části pozemku ve zjednodušené evidenci , původ grafický příděl  p.č. 
6840,  dle geometrického plánu č. 3559-78/2006 označeného jako pozemek p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov 
z  vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova. 
Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem. Budoucí 
oprávněný uhradí náklady spojené se správním poplatkem za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 

924/29/6/2008 I-1 Zadání zakázky na poskytování služeb v sítích operátora mobilních 
telefonů GSM. 

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje  

• Skončení „Rámcové smlouvy číslo EtOP VS / 84236 o poskytování základních a 
volitelných služeb v sítích O2 GSM“, uzavřené mezi Městem Přerovem a společností 
Eurotel Praha spol. s.r.o. dne 31. 5. 2006 a to výpovědí k termínu 31. 5. 2008. 

 
• Zadání „Cenové poptávky na poskytování služeb v sítích operátora mobilních telefonů  

GSM“ těmto společnostem: 
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 - T-Mobile Czech Republic, a.s. 
 - Vodafone Czech republic,  a.s. 
 

• Komisi pro hodnocení cenových nabídek ve složení: 
  předseda komise  Mgr. Elena Grambličková 
  členové komise   Václav Zatloukal 
      Petr Laga 
      Čestmír Hlavinka 
      Ing. Vladimír Čajka 
  organizační pracovník  Dagmar Brázdová 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením smlouvy na poskytování služeb v sítích 

operátora mobilních telefonů GSM s vybranou společností. 
 

925/29/6/2008 J-1 Dohoda o údržbě části silničního tělesa (odvodnění) u silnice II/434 
mezi Přerovem a Henčlovem v rámci akce CYKLOSTEZKA  
PŘEROV-HENČLOV . 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o údržbě části silničního tělesa 
(odvodnění) u silnice II/434 mezi Přerovem a Henčlovem v rámci akce CYKLOSTEZKA  PŘEROV-
HENČLOV . 

 

926/29/6/2008 K-2 Vyjmutí  nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace 
Služby města Přerova. 
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Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace 
Služby města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. schválit vyjmutí nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1 ze správy příspěvkové             

organizace Služby města Přerova, a to k termínu 30.4.2008.  
 
2. schválit  předání nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 2 do správy příspěvkové            

organizace Služby města Přerova . 
 

927/29/6/2008 L-1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – 
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2008 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.16/07 

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.16/07  - 
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2008 ve výši  Kmr=1,0. 

 

928/29/6/2008 M-1 Schválení Dohody o splácení dluhu se společností RONDO 
RESTAURANT s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu se společností 
RONDO RESTAURANT s.r.o.se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ: 140 00, zapsané              
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 101384, IČ: 253 61 121 
dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 

 

929/29/7/2008 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 schvaluje změnu prohlášení o založení společnosti s ručením 
omezeným, kdy v části  za šesté, - jednatel, bude provedena změna, kdy původní znění: „společnost 
má dva jednatele“, bude nahrazen novým textem: „společnost má jednoho jednatele“, kterým je        
Ing. Pavel Suchánek-osobní data nezměněna. 

 

930/29/7/2008 Doplnění dopravního značení na cyklostezkách ve městě Přerově. 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru majetku ve spolupráci s Technickými službami 
města Přerova, postupně zajistit doplnění dopravního značení na cyklostezky v ul. Dvořákova,          
ul. Komenského, ul., Kojetínská, a to za předpokladu zajištění finančních prostředků.  

 

931/29/7/2008 Návrh na název ulice v Přerově, Přerově VI-Újezdci 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování 
ulice v Přerově, část Přerov VI-Újezdec, v katastrálním území Újezdec u Přerova, názvem  Přerovská.  

 

932/29/7/2008 Zřízení pracovních skupin 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat „transformací“ příspěvkové organizace 

Technické služby města Přerova na obchodní společnost Technické služby města Přerova s.r.o.,  
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova poř. číslo 214/11/2/2007 ze dne  
10. 12. 2007,  ve složení:  předseda pracovní skupiny - Ing. Pavel Suchánek, členové -  
Ing. Vladimír Čajka, Oldřiška Sedláčková, JUDr. Libor Kamarád, Miloslav Jurenka, Eva 
Mosazná, Ing. Naděžda Jačková, Václav Zatloukal, Bc. Jaroslav Čermák, organizační pracovník 
– Monika Dulovczová, 

 
2. zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat převedením sportovišť na akciovou společnost 

Teplo Přerov, a.s., v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova poř. číslo 214/11/2/2007 
ze dne 10. 12. 2007, ve složení: předseda pracovní skupiny – Oldřiška Sedláčková, členové – 
Ing. Jaroslav Klvač, Ing. Bedřich Budka,  Rudolf Neuls, JUDr. Libor Kamarád, Ing. Vladimír 
Čajka, organizační pracovník – Helena Neuwirtová.     

 

V Přerově dne 6. 3. 2008 

 

 

 

 
    Ing. Jiří Lajtoch       MUDr. Vladimír Vosmanský 
primátor města Přerova                       člen Rady města Přerova 


