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USNESENÍ z 30. schůze Rady města Přerova, konané dne 26. března 2008 

 

933/30/1/2008 Program 30. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 26. března 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Elenu Grambličkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 30. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

934/30/2/2008 Personální změny pracovní skupiny pro koordinaci Programu 
regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. jmenuje Mgr. Elenu Grambličkovou a Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou členkami pracovní 

skupiny pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 
2. odvolává Mgr. Miroslavu Švástovou z funkce organizačního pracovníka pracovní skupiny   

pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově, a to na vlastní žádost     
po dohodě s vedoucím odboru životního prostředí 

3. jmenuje Mgr. Olega Dejnegu organizačním pracovníkem pracovní skupiny pro koordinaci 
Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově. 

 
 

935/30/2/2008 Návrh na odvolání člena Komise strategického plánování, pro podporu 
podnikatelského  prostředí a strukturálních fondů EU 

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě §102 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.,   
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.4.2008 člena Komise strategického plánování, 
pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů EU – Mgr. Romana Michalčíka. 
 

 

936/30/3/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinných domů za ulicí Durychova 
(severní část) 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plánovací 
smlouvu bez finanční účasti Statutárního města Přerova na vybudování inženýrských sítí                     
k individuální výstavbě rodinných domů za ulicí Durychovou (severní část). 
 

 

937/30/3/2008 Územní plán města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, projednat 
předložený materiál jako podklad pro vypracování pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu 
města Přerova podle § 49 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a   
1.   schválit vyhodnocení stanovisek, námitek, připomínek a požadavků (viz. příloha), která 

obsahuje zdůvodnění navrhovaných řešení 
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2.   rozhodnout o námitkách vlastníků pozemků a staveb z hlediska zájmu města, jako                  
pořizovatele územního plánu: 

      2.1. Ing. P.T., který podal žádost o vymezení území pro těžbu štěrkopísků o celkové 
rozloze 6,36 ha na pozemcích p.č. 1219, 1220, 1221,   1277,  1161, 1162 a části 
pozemku p.č. 1158 v k.ú. Žeravice, z nichž pozemky p.č. 1162, 1219, 1220 a 1277 o 
rozloze 4,21 ha jsou v jeho vlastnictví spolu s manželkou  Z. 

              Námitce na vymezení lokality pro těžbu se - vyhovuje 
                                                                                    - nevyhovuje 
 
      2.2.  J.P., který podal žádost o vymezení jeho pozemku p.č. 458 v k.ú. Újezdec u Přerova o 

rozloze 1,09 ha pro občanskou vybavenost. 
              Námitce na vymezení pozemku pro občanskou vybavenost se - vyhovuje 
                                                                                                                  - nevyhovuje 
 
3.   rozhodnout o námitkách vlastníků pozemků a staveb, kterým lze při zpracování                      

územního plánu vyhovět: 
 

žadatel p.č./k.ú. požadavek 
SALIX MORAVA a.s.  
Revoluční 30, Horní Moštěnice 

67/8, 370/2 a -268/2 
Lověšice u Přerova 

dopravní závod s recyklační linkou 

Z.CH.  a  
V.CH. 

5926/1, 5926/2 a 
5926/3 Přerov 

nesouhlas s návrhem biocentra 
01.4.02 Z 
 

L.P. 
Ž.S. 

411  
Předmostí 

zemědělsky využívanou půdu  
 

Společnost REGA Přerov a.s. 
Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 

2655/1 
Přerov 

sportovní areál 
 

Hallexo CZ, s.r.o. 
Kojetínská358/71, Přerov 

809 
Kozlovice 

strojírenskou výrobu 

Mgr. N.A. 
Ing. K.K. 

5466/13 
Přerov 

rodinné domy 

Linde Gas, a.s. 
U Technoplynu1324, Praha 

6025/17, 6025/3, 
6025/4, 6025/2, 
6004/2, 6004/3 
Přerov 

průmyslovou výrobu 

Pramen 7 plus, spol. s r.o. 
Čechova 2, Přerov 

711 
Předmostí 

plochu smíšenou obytnou 
 

E. a   R.D. 2655/2, 2655/4 a 
2655/5  
Přerov 

občanská vybavenost, zpracovatel 
doporučuje kategorii RS - hromadná 
rekreace a rekreační sport 

REKORD, s.r.o. 
Na Zábraní 1, Přerov IV  Kozlovice 

106/1, 106/3, 106/4, 
106/7, 106/10 a 
106/24 
Kozlovice 

průmyslovou výrobu 
 

 
4.   rozhodnout o námitkách vlastníků pozemků a staveb, které budou vyhodnoceny v rámci        

zpracování návrhu územního plánu: 
 

žadatel p.č./k.ú. požadavek 
J.P. 458  

Újezdec u Přerova 
nesouhlasí s návrhem místní 
komunikace  

G.M. 75/1 a 75/2 
Popovice 

rodinné domy 

G.M. 200/3 
Vinary  

rodinné domy 
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B. a P.H. 200/4 
Vinary 

rodinné domy 

Prelax, spol. s r.o. 
Za Mlýnem 2/602, Přerov 

4547 
Přerov 

požadavek zástavby občanskou 
vybaveností 

 
 
5.  rozhodnout o námitkách vlastníků, kterým nelze při zpracování územního plánu vyhovět:  
 

žadatel p.č./k.ú. požadavek 
Ing. H.K. 871/3 

Újezdec u Přerova 
neopodstatněný, týká se řešení 
vyplývající z regulačního plánu 
Přerov-Újezdec 

V.H. -805/5, -805/6,  
-805/7 a -376/2 
Předmostí 

nesouhlas s umístěním  
areálu SSÚD pro dálnici D1 – 
02.2.03-D 

Kovomont Přerov - spol. s r.o. 
Olomoucká 459/48, Přerov 

-376/1 
Předmostí 

nesouhlas s umístěním  
areálu SSÚD pro dálnici D1 – 
02.2.03-D 

TJ Spartak Přerov, Bezručova 4 
Přerov 

4784/2, 4784/4 a 
5010/2 
Přerov 

poskytování služeb 

M.T. 890/12 
Dluhonice 

nesouhlas s využitím pozemku jako 
odkaliště a.s. Precheza 

M.T. 517 (GP) 
Dluhonice 

nesouhlas s vedením dálnice 

 
6.  rozhodnout o variantním řešeních záměrů v území: 
      6.1. lokality ´Želatovských kasáren´ - stanovit lokalitu pro občanskou vybavenost místo                 

specifické plochy pro armádu, kdy z přípisu Ministerstva obrany, č.j.                                         
224-3/2007/DP-8201 ze dne 1.3.2007 adresovaného primátorovi Města Přerova                       
vyplývá, že areál by měl být stávajícími vojenskými složkami opuštěn. 

 
      6.2. dopravního propojení sil. III/04724 směr Prosenice (ul. Osmek) se silnicí 1/47 směr                

Ostrava řešit jako 
             a)  místní obslužnou komunikaci s chodníkem a cyklostezkou 

b) sdruženou stezku pro cyklisty a pěší s uspořádáním pro přejezdy havarijních      
vozidel  

7.  schválit podněty vyplývající z rozvojových záměrů a dokumentů města: 
      7.1. Do sítě místních komunikací přemostění řeky Bečvy v místě bývalého Tyršova mostu  
              - zařadit 
              - nezařadit 
      7.2. Do ploch občanské vybavenosti plochu stávající veřejné zeleně a tržiště na Žerotínově             

náměstí 
              - zařadit 
             - nezařadit 
      7.3. Do ploch občanské vybavenosti nebo dopravní infrastruktury stávající plochu veřejné              

zeleně Na marku (kino Jas) 
              - zařadit 
              - nezařadit 
      7.4. Celou lokalitu ležící východně stávajících areálů a.s. Stavareál a Montáže v k.ú.                       

Újezdec do ploch rodinného bydlení 
              - zařadit 
              - nezařadit 
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      7.5. Do sítě místních komunikací zařadit místní obslužnou komunikaci vedenou paralelně              
s ul. Polní podél železniční trati k zajištění dopravní obsluhy areálů Damza a.s.,                       
Baumax, ZZN a.s., Moravia Metal a.s., .. 

 

 

938/30/3/2008 Územní energetická koncepce Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit Územní 
energetickou koncepci Statutárního města Přerova. 
 

 

939/30/3/2008 Výstavba haly pro separaci odpadu – schválení zadávacího řízení 

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

stavby „Výstavba haly pro separaci odpadu“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 PROFISTAV Přerov a.s.    25395653 
 PSS Přerovská stavební a.s.    27769585 
 Středomoravské stavby s.r.o. Přerov   49689053 
 B.O. s.r.o. Přerov     47682701    
 BP-stav, s.r.o. Přerov     25386972 
 Montáže Přerov a.s.     45193657 
 Zámečnictví STM s.r.o. Přerov    25376969 
            Přerovská kapitálová spol. a.s., Přerov                       25352571 
 

 

940/30/3/2008 Zámek Přerov – obnova nádvoří, průjezdu – schválení zadávacího 
řízení 

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

stavby „Zámek Přerov – obnova nádvoří, průjezdu“ v souladu s ustanovením § 6 zákona         
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 PROFISTAV Přerov a.s.    253 95 653 
 PSS Přerovská stavební a.s.    277 69 585 
 Středomoravské stavby s.r.o. Přerov   496 89 053 
 SISKO s.r.o. Přerov     471 55 558  
 INSTA Olomouc s.r.o.     253 74 311 
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941/30/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a SŠ, Na Odpolední 16, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

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

stavby „Realizace úspor energie MŠ a SŠ, Na  Odpolední 16, Přerov“ v souladu s ustanovením 
§ 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 PROFISTAV Přerov a.s.    253 95 653 
 PSS Přerovská stavební a.s.    277 69 585 
 Středomoravské stavby s.r.o. Přerov   496 89 053 
 SKD – stavební Lipník nad Bečvou   476 69 349 
 B.O. s.r.o. Přerov     476 82 701    
 BP-stav, s.r.o. Přerov     253 86 972 
 ZaK Jaroslav Zavadil     258 26 069      
 

 

942/30/3/2008 Realizace úspor energie MŠ Bajákova 18, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

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

stavby „Realizace úspor energie MŠ Bajákova 18, Přerov“ v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 PROFISTAV Přerov a.s.    253 95 653 
 PSS Přerovská stavební a.s.    277 69 585 
 Středomoravské stavby s.r.o. Přerov   496 89 053 
 SKD – stavební Lipník nad Bečvou   476 69 349 
 B.O. s.r.o. Přerov     476 82 701    
 BP-stav, s.r.o. Přerov     253 86 972 
 ZaK Jaroslav Zavadil     258 26 069    
 

 

943/30/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a ZŠ Malá Dlážka 4, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

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

stavby „Realizace úspor energie MŠ a ZŠ Malá Dlážka 4, Přerov“ v souladu s ustanovením      
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon).  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 PROFISTAV Přerov a.s.    253 95 653 
 PSS Přerovská stavební a.s.    277 69 585 
 Středomoravské stavby s.r.o. Přerov   496 89 053 
 SKD – stavební Lipník nad Bečvou   476 69 349 
 B.O. s.r.o. Přerov     476 82 701    
 BP-stav, s.r.o. Přerov     253 86 972 
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 ZaK Jaroslav Zavadil     258 26 069    
 

 

944/30/3/2008 ZŠ Želátovská 8, ZŠ Hranická 14 a Gymnázium J.Blahoslava, Přerov - 
dokumentace zateplení objektu – 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 realizaci prací a služeb nutných k vypracování 
energetického auditu a dokumentace pro provedení zateplení a výměnu výplně otvorů 
Základní školy v Přerově, Želatovská 8, Přerov,  Základní školy Hranická 14, Přerov – 
Předmostí a Gymnázium J.Blahoslava, Přerov. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
vyhodnocena od společnosti PRINTES – ATELIER  s.r.o. se sídlem Mostní 11a, 750 02 
Přerov, IČ 25391089 za nabídkovou cenu  1.215.000,00   Kč bez DPH (1.445.850,- 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 91089 za nabídkovou cenu  1.215.000,00   Kč bez DPH (1.445.850,- Kč vč. 
DPH). 

 
 

945/30/3/2008 ZŠ Trávník 27, Přerov, ZŠ Velká Dlážka 5, Přerov - dokumentace 
zateplení objektu - dokumentace zateplení objektu – 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 realizaci prací a služeb nutných k vypracování 
energetického auditu a dokumentace pro provedení zateplení a výměnu výplně otvorů 
Základní školy v Přerově, Trávník 27, Přerov a Základní školy Velká Dlážka 5, Přerov. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti POR – sdružení se 
sídlem Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov, IČ 22968814 za nabídkovou cenu  812.000,00   Kč bez 
DPH (966.280,- Kč vč. DPH). 

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a zpracovatelem 
projektových prací, společností POR – sdružení se sídlem Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov,      
IČ 22968814 za nabídkovou cenu  812.000,00   Kč bez DPH (966.280,- Kč vč. DPH). 

 
 

946/30/3/2008 Stavební úpravy zimního stadionu v Přerově – schválení zpracovatele 
projektových dokumentací  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavební 

úpravy realizované v interiéru zimního stadionu v Přerově (úprava ledové plochy, mantinelů, 
tribuny) se společností BFB – studio, spol. s r.o., se sídlem Perunova 15, Praha 3,                   
IČ  48535 826, zastoupené ing. arch. Antonínem Buchtou v objemu 490.000,- Kč bez DPH      
(583.100,- Kč vč. DPH) s termínem plnění do 31.5.2008. 

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavební 
úpravy realizované v rámci exteriéru zimního stadionu v Přerově (technické zázemí)               
se společností BFB – studio, spol. s r.o., se sídlem Perunova 15, Praha 3, IČ 48535826, 
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zastoupené ing. arch. Antonínem Buchtou v objemu 360.000,- Kč bez DPH (428.400,- Kč vč. 
DPH) s termínem plnění do 30.6.2008. 

 
 

947/30/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – schválení uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05140592006, 
11222/06, B.0377  ze dne 13.11.2006 na provedení díla „Přerov - Domov důchodců, ul. Optiky“ 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Sdružením s názvem „Sdružení DD 
Přerov“ sestávající z těchto členů: TCHAS, spol. s r.o., se sídlem Francouzská 6167, 708 00 Ostrava- 
Poruba, a PSS  Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585        
na úpravu ceny plnění z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty. Cena díla v celkovém objemu 
159.618.911,- Kč (vč. DPH) se upravuje na 159.958.053,- Kč. 
 

 

948/30/3/2008 Poradenství a zpracování žádosti do Operačního programu životní 
prostředí na projekt „Úspory energií ve školských zařízeních města“ – 
schválení nejvýhodnější nabídky 

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

nejvhodnější nabídky  na poradenství a zpracování žádostí do Operačního programu životní 
prostředí na projekt „Úspory energií ve školských zařízeních města“. Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti Star a.s. Hořovice IČ 25668285,       
za nabídkovou cenu: 

a)  Poradenská činnost při přípravě podkladů k žádosti za úhradu 50.000,- Kč bez DPH 
b)  Příprava a organizační zajištění podání žádosti 
• Při registraci žádosti 80.000,- Kč bez DPH 
• Při obdržení závazného příslibu 1,5 % ze získané dotace bez DPH 
 
2. schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem jako 

„mandantem“, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 34, IČ 00301825  a firmou Star, a.s 
Hořovice, Zámecká 1466/5, IČ 25668285 jako „mandatářem“  za nabídkovou cenu: 

a) Poradenská činnost při přípravě podkladů k žádosti za úhradu 50.000,- Kč bez DPH 
b) Příprava a organizační zajištění podání žádosti 
• Při registraci žádosti 80.000,- Kč bez DPH 
• Při obdržení závazného příslibu 1,5 % ze získané dotace bez DPH. 
 

 

949/30/3/2008 Fasáda roku 2007 - výsledky soutěže 

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí výsledky 5. ročníku soutěže Fasáda roku 
 

 

950/30/4/2008 Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 
2007 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit: 
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a)    Závěrečný účet a výroční zprávu Statutárního města Přerova za rok 2007, včetně 
příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky 
statutárního města Přerova za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a souhlasit, dle       
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2007, a to bez výhrad, 

 b)    výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu     
31.12.2007 Statutární město Přerov a příděl zlepšeného výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací do fondů, jak je uvedeno v tomto materiálu. Tyto příděly 
realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 c)    vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
 d)   Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova                   

k  31.12. 2007. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  vzít na vědomí: 
 a)  rozpis pohledávek Statutárního města Přerova k 31.12.2007 dle přílohy č. 16, 
 b)  informaci o hospodaření společnosti BIOPLYN s. r. o. dle přílohy č. 17. 
 

 

951/30/5/2008 Souhlas se změnou pojišťovny 

Rada města Přerova po projednání  souhlasí s tím, že Společenství vlastníků jednotek domu čp. 258, 
2569, 2570, Žižkova 5, 7, 9 v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Žižkova 7, uzavřelo pojistnou 
smlouvu, kterou bude zajištěn objekt bydlení čp. 2568, 2569, 2570 na parcele p.č. 5198/25 s Českou 
pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, IČ 45272656, za podmínky, že bude v termínu    
do konce března 2008 předložena vinkulace pojistného plnění z této pojistné smlouvy ve prospěch 
Statutárního města Přerova. 
 

 

952/30/5/2008 Poskytnutí půjček z fondu oprav 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem          

č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich 
jištění takto: 

 
vlastníci bytů, bytových a rodinných domů  1 230 000,00 
statutární město Přerov 7 160 000,00 
CELKEM 8 390 000,00 
 
Poř. 
číslo 

Žadatel, bydliště Lokalita 
opravovaného domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. A.M. Přerov I - Město 
Jaselská 7 

2-plyn.vytápění 
12-rozvody tepla 

95 000 Ručitel:  
A.N. 

2. A. a  V.D. Přerov IV - 
Kozlovice 
Na zábraní 40 

3-výměna oken 100 000 Ručitel: 
J.G. 

3. P. a  J.T. Přerov V - 
Dluhonice 
Na trávníčku 2 

1-oprava střechy 
2-plyn.vytápění 

100 000 Ručitel: 
P.T. 

4. M. a  M.S. Přerov I - Město 
Budovatelů 3 

3-výměna oken, 
dveří, zasklívání 

100 000 Ručitel: 
V.S. 
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lodžie 
5. M. a  L.K. Přerov III - Lověšice 

Mírová 4 
1-oprava střechy 
9-výměna 
klemp.prvků 

360 000 Zástavou 
nemovitostí 

6. J. a  D.K. Přerov III - Lověšice 
Drážní 18 

3-výměna oken 105 000 Zástavou 
nemovitostí 

7. J. a D.H. Přerov IV - 
Kozlovice 
Záhumenní 17 

1-oprava střechy 100 000 Ručitel: 
J.V. 

8. M. a  S.P. Přerov VI - Újezdec 
U studynky 2 

2-plyn.vytápění 70 000 Ručitel: 
D.Z. 

9. Z. a  A.N. Přerov III - 
Lověšice¨ 
Mírová 9 

1-oprava střechy 
3-výměna oken 

200 000 Zástavou 
nemovitostí 

10. Statutární město 
Přerov 

Přerov I - Město 
U Strhance 13 
Kratochvílova 20 
Trávník1,Husova 9 
Kopaniny 8,10,12,14 
Kozlovská 17 
Osmek 5,7 

24-oprava výtahů 
13-vým. rozvodů 
vody 
15-vým.kanaliz. 
svodů 
1-oprava střechy 
3-vým.oken,dveří  

7 160 000  

 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtové opatření na poskytnutí 

půjček vlastníkům bytů, bytových a rodinných domů a Statutárnímu městu Přerov včetně 
jejich dofinancování z rozpočtu města tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 - na dofinancování 
oprav a modernizací bytů a domů ve vlastnictví statutárního města Přerova je určena částka    
ve výši Kč 1 500 000,-, 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem          
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu na opravy a modernizace bytů a domů           
v Přerově I – Městě, Jižní čtvrť I/17,18,19,20, Jižní čtvrť IV/,8,9, Jižní čtvrť II/17,18,19, Jižní 
čtvrť I/21,22,23,24, Jižní čtvrť II/,2,3,4 a Denisova 6,8 ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, které jsou schváleny v Koncepci bydlení usnesením Zastupitelstva města Přerova dne 
10. 12. 2007 k prodeji, v celkové výši Kč 4 660 000,00 na opravy střech, výměnu rozvodů 
vody, výměnu kanalizačních svodů a na zasklívání lodžií, za podmínky, že v případě realizace 
prodeje těchto bytů, bude prodejní cena jednotlivých bytových jednotek navýšena o částku 
odpovídající násobku velikosti spoluvlastnického podílu na domě dle prohlášení vlastníka        
a skutečných nákladů vynaložených na opravy a modernizace jednotlivých domů, 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtové opatření na poskytnutí 
půjček na opravy a modernizace bytů a domů ve vlastnictví Statutárního města Přerova, které 
jsou určeny k prodeji, včetně jejich dofinancování z rozpočtu města tak, jak je uvedeno           
v příloze č. 2 - dofinancování je určena částka ve výši Kč 1 500 000,-, 

5. pověřuje Domovní správu města Přerova (dále jen DSMP) zastoupenou panem Antonínem 
Čechákem, ředitelem DSMP, v případě schválení poskytnutí půjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu Zastupitelstvem města Přerova, komplexním 
zajištěním jmenovitých akcí uvedených v příloze č. 3. Komplexním zajištěním předmětných 
akcí je zabezpečení realizace požadovaných oprav a investic v souladu s Vnitřním předpisem 
č. 18/07 Zásady postupu při zajišťování veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru 
akcí. Na tyto akce je z fondu oprav vyčleněna částka Kč 11 820 000,- a z rozpočtu města 
Kč 3 000 000,-. Celkem tedy Kč 14 820 000,-. Částka poskytnutá z fondu oprav a z rozpočtu 
města nesmí být překročena, musí být dodrženy horní hranice u jednotlivých druhů půjček, ale 
mezi jednotlivými akcemi může docházet v rámci fondu nebo rozpočtu města k převodům.   
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953/30/5/2008 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu - zhodnocování 
dočasně volných finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
zhodnocování dočasně volných finančních prostředků "Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu", a to formou krátkodobých nákupů (tj. do 1 roku) a následných prodejů produktů 
peněžního trhu do maximální výše 15.000.000,- Kč v závislosti na stavu volných finančních 
prostředků fondu a pověřit těmito nákupy a prodeji odbor finanční. 
 

 

954/30/5/2008 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání roku 2007 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  následující 
úpravy rozpočtu  dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 

 

955/30/5/2008 Rozpočtová opatření - převedení pravomocí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
I. mění své usnesení č. 117/4/5 ze dne 6. února 2003 takto: 
 text: 

b) pověřila odbor finanční ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření v tomto rozsahu: 

 - přesuny (tj. zvýšení a současně odpovídající snížení) mezi jednotlivými položkami 
příjmů a výdajů v rámci rozpočtových prostředků, mimo závazných ukazatelů 
stanovených Zastupitelstvem města Přerova, 

se nahrazuje textem: 
b) pověřila odbor finanční ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření v tomto rozsahu: 

 - přesuny (tj. zvýšení a současně odpovídající snížení) mezi jednotlivými položkami  
výdajů v rámci jednotlivých řádků tabulky rozpočtu. 

 
 
II. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1.  zrušit své usnesení č. 14/2/4 ze dne 17. 12. 2002, ve znění usnesení č. 196/10/2 ze dne           

18. 12. 2003 a č. 596/27/5 ze dne 5. 4. 2006. 
2.  pověřit Radu města Přerova provádět v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření v tomto rozsahu: 
a)  zapojení účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s účelovým 

určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, 
b)  úpravy rozpočtu do výše ± 1 000 000,- Kč na jeden řádek tabulky rozpočtu, přičemž celkové 

navýšení (snížení) rozpočtu za kalendářní rok nepřesáhne částku 50 000 000,- Kč na příjmové 
straně rozpočtu a částku 50 000 000,- Kč na výdajové straně rozpočtu. Za navýšení (snížení) 
rozpočtu jsou považovány také převody finančních prostředků, 

c)  úpravy jednotlivých položek rozpočtové skladby. 
 

 

956/30/5/2008 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

 

957/30/5/2008 Rozpočtové opatření č. 4 – dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  následující 
úpravy rozpočtu  dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 

 

958/30/5/2008 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. schválit vzdání se práva a prominutí pohledávky včetně příslušenství v celkové částce            

29.859,00 Kč, který se váže k bytu za panem J.P. ml.  Z této částky pohledávka statutárního 
města Přerova činí na nájemném 18.499,00 Kč a úrok z prodlení, který se k této pohledávce 
váže, činí 3.560,00 Kč. Pohledávka na zálohách na služby spojené s užíváním bytu v částce 
4.240,00 Kč spolu s úrokem z prodlení v částce 3.560,00 Kč je pohledávkou Domovní správy 
města Přerova.  

2. schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z jejího celkového objemu 
ve výši 159.895,00 Kč, tj. v částce 127.916,00 Kč, která se váže k dluhu za  pozdní platby 
nájemného z bytu a služeb spojených s užíváním bytu č. 1, v Přerově, v ulici Trávník 4,          
za paní B.S., z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní 
platby nájemného z bytu činí      63.958,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova 
na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 63.958,50 Kč. 

3. schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z jejího celkového objemu 
ve výši 86.139,00 Kč, tj. v částce 68.911,00 Kč, která se váže k dluhu  
a pozdním platbám, a to: k bytu č. 14, v Přerově, v  ulici Svisle č. 7, v částce 15.458,00 Kč       
a k bytu č. 46, v Přerově, v ulici Jižní čtvrť II/5, v částce 53.453,00 Kč, za panem J.B., z čehož 
pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného 
z bytů činí 34.455,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení 
za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytů činí 34.455,50 Kč. 

 
 

959/30/5/2008 Kontrola usnesení 768/25/6/2008 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje upřesnění rámcového programu oslav roku 2008, včetně finanční spoluúčasti města 

dle důvodové zprávy.  
 
2. bere na vědomí činnost pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2008, 
 
3. 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 

47 456,2 + 626,8 48 083,0 
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Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 4 754,0 + 626,8 5 380,8 
 
 

 

960/30/5/2008 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a 
představení v Městském domě pro obyvatele města  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov I-Město, Komenského 4, IČ 62360540 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu roku 
2008 v částce 3.980 tis. Kč. 
 

 

961/30/6/2008 Grantový program pro rok 2008 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1. schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 a)  „Sport“ 
  viz tabulky číslo 01 - 15 této důvodové zprávy v celkové výši 1 817 000,- Kč 
 b) „Sociální“ 
  viz tabulky číslo 16 - 20 této důvodové zprávy v celkové výši    650 000,- Kč 
 c) „Kultura“ 
  viz tabulky číslo 21 - 27 této důvodové zprávy v celkové výši    325 000,- Kč 
 d) „Zdravotnictví“ 
  viz tabulka číslo 28 - 29 této důvodové zprávy v celkové výši    266 180,- Kč 
 e) „Volný čas“ 
  viz tabulka číslo 30 - 35 této důvodové zprávy v celkové výši    325 000,- Kč 
2. neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 35 této důvodové zprávy, kde        
u žadatelů je pod sloupcem „Navrženo“ uvedena nulová výše dotace  

3. schválit převedení nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti zdravotnictví ve výši        
333.820,- Kč do rezervy Rady města Přerova 

 
 
 

 

962/30/7/2008 Vysoká škola logistiky o.p.s. – poskytnutí finanční podpory 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
finanční podpory ve výši   1.500.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této finanční podpory mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Vysoká škola logistiky o.p.s., IČ 25875167, se sídlem Přerov 
I - Město, Palackého 1380/19, na vybavení vysoké školy (laboratoří, poslucháren, knihovny, kanceláří 
a učeben) movitými věcmi, počítači, softwarem, výukovými materiály a programy a odhlučnění dvou 
učeben. 
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963/30/7/2008 Dotace na obnovu zadní části sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí  této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu fasády, výměnu oken a dveří zadní části sokolovny 
v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2008 

 
2. schválit 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 

81 473,4* + 600,0 82 073,4 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového 
opatření 

Rozpočet po 
úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost (podpora v 
oblasti sportu) 

5 497,0 + 600,0 
 

6 097,0 

 
3. schválit následující úpravy závazných ukazatelů:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 
 

25 216,9 * + 600,0 25 816,9 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 
 
 
 

 

964/30/7/2008 Převod  nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytu 
č. 1956/9 v domě č.p. 1956,  bytu  č. 2707/3 v domě  č.p. 2706, 2707,  
bytu č. 2724/3 v domě  č.p. 2724, bytu č. 50/13 v domě č.p. 50, bytu č. 
50/17 v domě č.p. 50,  bytu č. 2695/3 v domě č p. 2694, 2695 a bytu č. 
1462/12 v domě č.p. 1446 a 1462 , vše v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný  převod  volného   bytu         
č. 1956/9 v domě č.p. 1956, Malá Trávnická č. 1, Přerov , na pozemku p.č. 3346/14 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 6225/133875 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 6225/133875 k pozemku p.č. 3346/14 o výměře 373 m² v k.ú.  
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.M., za kupní cenu 1 250 000,-- Kč, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  obsazeného bytu         

č. 2707/3 v domě č.p. 2706 a 2707, Bohuslava Němce č. 23, Přerov, na pozemku p.č. 5196/29 
zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 365/21846 na společných částech domu                    
a  příslušného  spoluvlastnického  podílu 365/21846 k pozemku p.č. 5196/29  o výměře       
582 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví slečny M.K., za kupní cenu 306 982,-- Kč, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 2724/3 v domě č.p. 2724, bří Hovůrkových  č. 16,  Přerov, na pozemku p.č. 5307/291 zast. 
pl., 5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 5307/290 zast. pl., 5307/292 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 727/10996 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 727/10996 k pozemku p. č. 5307/291  o výměře 14 m², p.č. 5307/293 
o výměře 6 m²,   p.č. 5307/66  o výměře   230 m², p.č. 5307/290  o výměře 10 m², p.č. 
5307/292 o výměře 31 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana  L.L., za kupní cenu 
469 943,-- Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 50/13 v domě č.p. 50, Mervartova č. 5, Přerov, na pozemku p.č.3460 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 5247/88076 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 5247/88076 k pozemku p.č. 3460 o výměře 384 m² v k. ú. Přerov, 
obci Přerov, do   vlastnictví  pana I.B., za kupní cenu 450 000,-- Kč, 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 50/17 v domě č.p. 50,  Mervartova č. 5,  Přerov, na pozemku p.č. 3460 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 4080/88076 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 4080/88076 k pozemku p.č. 3460 o výměře 384 m² v k.ú. Přerov, 
obci Přerov, do vlastnictví pana  J.L.,  za kupní cenu  ve výši 334 388,-- Kč,                               

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 2695/3 v domě č.p. 2694 a 2695, Optiky 4, Přerov, na pozemku p.č. 5196/14 zast. pl.,  
včetně spoluvlastnického podílu 365/21853 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 365/21853 k pozemku p.č. 5196/14 o výměře 588 m² v k. ú. Přerov, 
obci  Přerov, do vlastnictví pana J.L.,  za kupní cenu  297 992,-- Kč,   

 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 1462/12 v domě č.p. 1446 a 1462, Palackého 32, Přerov, na pozemku p.č. 403/7 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 677/27936 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 677/27936 k pozemku p.č.403/7 o výměře 495 m² v k.ú. Přerov, obci 
Přerov, do vlastnictví pana M.R.,  za kupní cenu  486 936,-- Kč . 

 
 

965/30/7/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 4 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s  panem  M.H. 
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.15 v domě č.p. 1946 v Přerově,  
Kojetínská č.o.38, s panem M.Š. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.11 v domě č.p.1946 v Přerově, 

Kojetínská č.o.38, s paní D.A. 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 29  v  domě zvláštního určení - domě           

s    pečovatelskou    službou    č.   p.  576    v   Přerově,    U   Žebračky   č. o.18,  s   paní   J.O.,  
za   podmínky    zaplacení jednorázové  úhrady   na  provoz  sociálních   služeb  dle  Vnitřního  
předpisu   č.  10/07, vydaného Radou města Přerova. 

 
 

966/30/7/2008 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1. z r u š i t  stávající zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova,     

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854, zřízené 
Statutárním městem Přerov, s výjimkou protokolů o předání  a převzetí nemovitého majetku 
do správy 

2. s c h v á l i t  novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova,   
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854 s účinností    
od 1.5.2008 
 

 

967/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova – nebytového prostoru v objektu 
k bydlení č.p. 2631, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje záměr Statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušnému k části obce Přerov I – Město,           
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – pravá část)  o celkové výměře 35,03 m2,             
z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví paní I.Z. 
 

 

968/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku Statutárního města Přerova – nebytových prostor v 
objektu k bydlení č.p. 904, příslušného k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu k bydlení 

č.p. 904, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3348 zastavěná plocha            
a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře 73,70 m2, U Bečvy 1  žadateli – společnosti UBB spol. s  r.o.,    
se sídlem Olomouc, Holická 1173/49, IČ 27804496  za účelem vybudování kanceláře a kavárny 

2. neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku části nebytových prostor v objektu        
k bydlení č.p. 904, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3348 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře 73,70 m2, U Bečvy 1  žadateli – Občanské sdružení 
Cukrle, se sídlem Přerov I – Město, Osmek 11  za účelem vybudování centra pro lidovou kulturu.  
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969/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
majetku a do majetku Statutárního města Přerova  a  Olomouckého 
kraje 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova: 
 
1. Bezúplatný převod nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 800, příslušnému  k části obce Přerov       

I-Město, na pozemku p.č. 1251 (Gymnázium Jakuba Škody) a pozemku p.č. 1251 zastavěná  
plocha a nádvoří o výměře 2 349 m2, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Gymnázia Jakuba Škody,  Přerov, IČ 00842966. 

2. Bezúplatný převod nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 589, příslušnému k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 4383 (ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4)  a pozemků p.č. 4383 zastavěná plocha     
a nádvoří o výměře 1 103 m2  a  p.č. 4384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 102 m2, vše       
v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova,  do vlastnictví Olomouckého kraje,             
do správy Speciální školy, Přerov, Malá Dlážka 4, IČ 49558978. 
V darovací smlouvě bude obsažen závazek Olomouckého kraje  bezúplatně převést předmět daru 
zpět do vlastnictví Statutárního města Přerova, včetně všech jeho technických zhodnocení,  a to      
v  případě,  že by  nebyly krajem využívány k účelům školství. 

3. Bezúplatné nabytí nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 406, příslušnému k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 731 (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště elektrotechnické)       
a pozemků p.č. 731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2  a p.č. 732 ostatní plocha             
o výměře 877 m2, vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední školy 
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114,  do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

4. Bezúplatné nabytí nemovitostí - pozemku p.č. 2554/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře          
1 085 m2  a část pozemku p.č. 2559/1 ostatní plocha o výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Přerov,         
z vlastnictví Olomouckého kraje, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

5. Bezúplatné nabytí nemovitostí – objektu k bydlení č.p. 541, příslušnému k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4253 (Poradenské centrum sociálních služeb Ol. Kraje)    a pozemků p.č. 
4253 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2  a  p.č.   4252 zahrada o výměře 1 263 m2 ,  vše 
v k.ú. Přerov   z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Poradenského centra sociálních služeb 
Olomouckého kraje,  do vlastnictví  Statutárního města Přerova. 

 

970/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 5042  ost. plocha o výměře cca 40 m2  v k.ú.  Přerov, žadateli (manželé P. a  M.H.). 
 

 

971/30/8/2008 Záměr Statutárního  města Přerova – nájem nemovité věci v majetku  
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2883/28  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje záměr Statutárního města Přerova nájem  nemovitých 
věcí  -  konstrukce podchodu  na části pozemku p.č.2883/28  v k.ú. Přerov  žadateli – Ivě Navrátilové, 
bytem Na návsi 56, 751 11 Radslavice, IČ 76063348, za účelem umístění velkoplošné reklamy. 
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972/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku  
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova převod nemovitých 
věcí  -  části  pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha o výměře cca 25 m2  v k.ú. Přerov, z majetku 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického 
podílu k pozemku p.č. 5207/13, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 
 

 

973/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova: převod nemovitých věcí do 
majetku Statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 260, 
p.č.312/9, p.č.313/1, p.č.360/2, p.č.363/2, p.č.356/2, p.č.357/2, p.č.862/7, 
p.č.862/2, p.č.370/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, pozemek p.č.5530 v 
k.ú.Přerov a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemků do vlastnictví Statutárního města Přerova: 
 
1.  p.č.260 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 15 m2, p.č.312/9 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře cca 142 m2, p.č.313/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)      
o výměře cca 3.530 m2, p.č.360/2 (zahrada) o výměře 72 m2 a p.č.363/2 (orná půda) o výměře 
cca 20 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, 

 
2.  p.č.356/2 (orná půda) o výměře cca 53 m2, p.č.357/2 (orná půda) o výměře cca 50 m2              

a p.č.862/7 (orná půda) o výměře cca 1.415 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR, IČ 45797072, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a 

 
3.  p.č.5530 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 14 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

společnosti DUKO-EXIM spol. s.r.o., IČ 62361686, se sídlem Přerov, Durchova 184/30 
 
4.  pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537   

o výměře cca 185 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 
47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, 

 
5.  p.č.862/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova,              

z vlastnictví MONTÁŽE  PŘEROV a.s., IČ 45193657, se sídlem Přerov, Brabantko 242/3 
 
6.  p.č.370/1 (orná půda) o výměře cca 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví Ing. A.K.  a 

Ing.arch. K.K., 
s tím, že před zahájením vlastní realizace stavby komunikace budou uzavřeny k pozemkům uvedeným 
v bodech 3 až 6 tohoto usnesení smlouvy o budoucích  kupních smlouvách. 
 

 

974/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova - 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. 
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Rada města Přerova po projednání  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 21,7 m2    pro   AGENTURU 
PROVÁS s.r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 21/695,  IČ 25057944, za účelem užívání prostor jako 
kancelář. 
 

 

975/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 2294/7 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části 
pozemku p.č. 2294/7 ostatní plocha v k.ú. Přerov o výměře 18 m2  žadateli:  Ladislav Janás - LaJa, 
místem podnikání Přerov I - Město, Želatovská 548/32, IČ 65916409  za účelem parkování firemního 
automobilu.  Nájemné bude činit 7.200,- Kč/rok (t.j. 400,- Kč/m2/rok).  
 

 

976/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 445 a  
úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 458 vše  v   k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova:   
 
1. úplatný převod  části pozemku p.č. 445  ost. pl.  o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  

Statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie      
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24. 

2. úplatný převod části pozemku p.č. 458 ostatní plocha o výměře  8 m2, z vlastnictví  
Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Přerov, Bartošova 24, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 
 

 

977/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí  z 
majetku Statutárního města Přerova pozemků  151, 152, 157, 162, 163, 
166, 167/1, 167/2, 168, 169/2, 170, 171/1,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního  města Přerova  - převod nemovitých 
věcí,   částí  pozemků  p.č. 151 orná půda o výměře 182 m2,  p.č. 152 orná půda o výměře 1619 m2,  
p.č. 157 orná půda o výměře 2353 m2,  p.č. 162 orná půda o výměře 186 m2,  p.č. 163 orná půda         
o výměře 164 m2,  p.č. 166 zahrada o výměře 68 m2,   p.č. 167/1 orná půda o výměře 358 m2,   p.č. 
167/2 orná půda o výměře 109 m2,  p.č. 168 orná půda o výměře 354 m2,  p.č.169/2 ostatní plocha      
o výměře 233  m2,  p.č. 170 ostatní plocha o výměře 296 m2,  p.č. 171/1 ostatní plocha o výměře     
532 m2   vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.  
Dle geometrického plánu č. 546-101/2007 jsou tyto pozemky určené k zastavění označené jako:  
•  p.č. 171/1  ostatní plocha o výměře 532 m2,  p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2,  
             p.č. 170/3 ostatní plocha o výměře 111 m2  
•  p.č  157/3 orná půda o výměře 1016 m2  
•  p.č. 152/5 orná půda o výměře 946 m2  
•  p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2 , p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 
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•  p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, 
•  p.č. 167/1 orná půda  o výměře 627 m2,  p.č. 166  zahrada o výměře 68 m2  vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova a vyhlášení výběrového řízení  na převod těchto pozemků z evidovaných zájemců 
za podmínek  uvedených v důvodové zprávě.  
 

 

978/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku Statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 124/5 v 
objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod 
bytové jednotky č. 124/5 v objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město,            
na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu      
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov ve výši 
1098/10264, do vlastnictví stávajících nájemců bytové jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění. 
 

 

979/30/8/2008 Záměr Statutárního města Přerova: nájem nemovitých a movitých 
věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova společnosti Teplo 
Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých    
a movitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova v celkové pořizovací ceně ve výši 
109.882.704,22,-Kč  společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 
1499/7: 
 
1.  stavba občanského vybavení č.p.852, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená           

na pozemcích p.č.4307, 4344/2 v k.ú.Přerov (budova plaveckého areálu), 
2.  šatny a sociální zařízení na plaveckém areálu na pozemcích p.č.4319, 4320, 4324 v k.ú. 

Přerov, 
3.  letní bufet a sociální zařízení na plaveckém areálu na pozemcích p.č.4327, 5099/1 v k.ú. 

Přerov, 
4.  zavlažovací zařízení na plaveckém areálu na p.č.4326, 4325/1 v k.ú. Přerov, 
5.  příslušenství plaveckého areálu dle znaleckého posudku na pozemcích p.č.4344/3, 4322/2, 

4320, 4323, 4322/1 v k.ú. Přerov, 
6. inženýrské sítě na plaveckém areálu v Přerově, 
7.  bezbariérový vstup na plavecký areál v Přerově, 
8.  venkovní plochy, sportoviště, úpravy (terénní úpravy) na plaveckém areálu na pozemcích 

p.č.4325/1, 4326, 4322/2, 4318, 4321, 4293/2, 4320 v k.ú. Přerov, 
9.  budova se 2 garážemi na pozemku p.č.5307/2 v k.ú.Přerov, 
10.  garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č.5307/220 v k.ú.Přerov, 
11.  jiná stavba č.p.2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku 

p.č.5307/108 v k.ú.Přerov, stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích  
p.č.5307/208, p.č.5307/228, p.č.5307/229 v k.ú. Přerov, stavba technického vybavení bez 
čp/če na pozemku p.č.5307/110 v k.ú. Přerov, stavba technického vybavení bez čp/če             
na pozemku p.č.5307/109 v k.ú. Přerov (areál zimního stadionu, strojovny a ledové plochy), 

12.  stavba občanského vybavení č.p.96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená      
na pozemku p.č.212/6, p.č.213/4, p.č.214/4 a p.č.216/3 v k.ú. Penčičky a rek. rozvodů studené 
vody na těchto pozemích (koupaliště Penčice), 

13.  vodní nádrž Penčice na pozemku p.č.216/1 v k.ú. Penčičky, 
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a to na dobu určitou do 31.12.2008 za nájem ve výši stanovené vnitřním předpisem č.16/07 vydaným 
Radou města Přerova a současně za podmínky schválení vyjmutí výše uvedeného majetku ze správy 
příspěvkové organizace Služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30,        
na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

980/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
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. 
     Na prodej  výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě parkoviště, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného 
geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
cena v čase a místě obvyklá,  na Statutární město Přerov. 
Ujednáním kupní smlouvy bude podmínka vybudování propojovací komunikace s náměstím 
Přerovského povstání na náklady  kupujícího. 
 

 

981/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 5198/17  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
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 a to 
následovně: 
 
 
 
Vlastnické právo                                                      Bydliště                                    Podíl     
     
B.B.          367/7920 
 
B.M   a              
B.L., SJM                                  37/792 
 
Č.P.                                            679/15840 
 
H.L.                                     81/1760 
 
H.P.   a                               
H.P., SJM                               69/1760                                                                        
 
H.M. a       
H.S. Mgr., SJM                      11/240                                                                                                     
 
H.M.                              19/990 
 
H.J.  a                        
H.J., SJM                 169/3960 
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J.P.  a                                
J.M., SJM                         377/7920 
 
S.B.                              611/15840 
 
K.J.                                          41/1056 
 
L.E.                                          613/31680 
 
L.R. Ing.                             613/31680 
 
M.D.  a    
M.A., SJM         751/15840 
 
O.M.                             19/990 
 
P.J.  Ing.  a  
P.H. Mgr., SJM                     467/5280 
 
S.M.                                             373/7920 
 
Statutární město Přerov                          2807/15840 
 
S.M.                                 17/880 
 
S.L.                             17/880 
 
W.J.  a   
W.M., SJM                            227/5280 
 
W.L. Ing.   a     
W.D., SJM                               23/495 
 
       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. 
 

 

982/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova   -  částí  pozemku p.č. 4293/1, ost. 
plocha v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 3798-186/2007 jako pozemky p.č. 4293/64, 
zast. plocha o výměře 5 m2  a p.č. 4293/65, zast. plocha o výměře 5 m2, z majetku Statutárního města 
Přerova, do spoluvlastnictví fyzických osob, dle jejich  spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
4293/37, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, kdy pozemek  p.č. 4293/64 je převáděn za cenu 4.130,- 
Kč, tj. 826,-Kč/ m2, pozemek  p.č. 4293/65 za cenu 4.130Kč, tj. 826,-Kč/ m2, celkem 8.260,-Kč a to 
následovně : 
 
 
Vlastnické právo                                                      Bydliště                                       Podíl     
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A.T.                                   526/21521 
 
B.A. a                                     
B.M.,SJM                            722/21521                                                       
 
B.J.  a  
B.Z. ,SJM          519/21521 
 
CH.I.                       526/21521 
 
Č.M.                                   615/21521 
 
D.M.                       731/21521 
 
D.B. Ing.                  526/21521 
 
D.J.                       731/21521 
 
D.L.  a  
D.M.,SJM          526/21521 
 
F.J.                                   731/43042 
 
F.J.                                  731/43042 
 
F.I.   a  
F.D.,SJM                    526/21521 
 
V.Z.                      526/21521 
 
J.K.   a   
J.B.,SJM                   731/21521 
 
J.J.   a  
J.V.L.,SJM           731/21521 
 
K.R.                                             526/21521 
 
K.V.                       731/21521 
 
L.R.  a                 
L.I., SJM                      731/21521 
 
L.M.  Ing.                        
a L.M., SJM                  731/21521 
 
N.K.                                     731/21521 
 
O.M.                                     526/21521 
 
O.R.  Ing. a  
O.D.,SJM                       731/21521 
 
O.J. RSDr.  a  
O.Z.,SJM             731/21521 
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P.B.                                  372/21521 
 
P.K.                         731/21521 
 
R.A.  a   
R.I.,SJM                       615/21521 
 
S.D.                                     526/21521 
 
S.M.                         526/21521 
 
S.P.  a  
S.E.,SJM                                 526/21521 
 
Statutární město Přerov                  Bratrská 709/34, Přerov I-Město,            1980/21521 
 
Š.B.                          357/21521 
 
V.A.  a  
V.M.,SJM                         526/21521 
 
V.P.                          526/21521 
 
Z.J.  a  
Z.B.,SJM             731/21521 
 
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradí 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, taktéž dle jejich  spoluvlastnického podílu      
k pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, na základě jejich písemného souhlasu.  
 
 
 

 

983/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova  -  části  
pozemku p.č. 5207/1  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova   -  části  pozemku p.č. 5207/1, ost. 
plocha v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 3797-187/2007 jako pozemek  p.č. 5207/57, 
zast. plocha o výměře 5 m2 z majetku Statutárního města Přerova, do spoluvlastnictví fyzických osob, 
dle jejich  spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/6, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,         
za celkovou  cenu 5.050,-Kč, tj. 1.010,-Kč/ m2  a to následovně : 
 
 
Vlastnické právo                                                      Bydliště                                          Podíl     
 
Č.J. Ing. a  
Č.A.,SJM              593/9241 
 
D.L.                                  2699/55446 
 
G.A. a  
G.J.,SJM                         7163/110892 
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H.L.                                               1793/27723 
 
H.J.  a   
H.M.,SJM                                 7159/110892 
 
J.L.                          1792/27723 
 
K.F.                                   7171/110892 
 
K.V. a  
K.O.,SJM                         7171/110892 
 
N.S.                                            2713/55446 
 
N.J. Ing.                                   591/9241 
 
N.V.                                      7153/110892 
 
N.Z. a             
N.Z. ,SJM                         3587/55446 
 
O.Z. a  
O.H.,SJM                         596/9241 
 
P.O. a  
P.A.,SJM                        2383/36964 
 
U.J. a  
U.J.,SJM                         594/9241 
 
V.K. Ing.   a                     
V.V. Mgr.,SJM                  1775/27723 
 
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradí 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, taktéž dle jejich  spoluvlastnického podílu      
k pozemku p.č. 5207/6, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, na základě jejich písemného souhlasu. 
 

 

984/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova  -  
části  pozemku p.č. 3161/1, ost. plocha v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí -  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. 

       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě objektu, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na Statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí žadatel.  
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985/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemku p.č. 2155/1 ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3776-
177/2007 označené jako díl "a"  o výměře 93 m2  a jako p.č. 2155/23  o výměře 769 m2   z vlastnictví 
Statutárního města Přerova,  do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. 
Přerovského povstání  2803/1, IČ 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
100.000,- Kč (t.j. 1.075,- Kč/m2)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako díl "a" 
(93 m2)     a 
345.000,- Kč (t.j. 450,- Kč/m2) za část p.č. 2155/1, označenou  geometrickým plánem jako p.č. 
2155/23 (769 m2).   
  

 

986/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 874/5 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  části pozemku p,.č. 874/5 ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 231-71/2007 
jako pozemek p.č. 874/6 o výměře 2 m2, z vlastnictví Statutárního   města Přerova, do vlastnictví 
Českého hydrometeorologického ústavu, zast. Ing.Ivanem Obrusníkem, se sídlem Praha 4 - 
Komořany, Na Šabatce 17, IČ 00020699. 
 

 

987/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – pozemků pod 
komunikacemi – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení  č. 216/11/3/2007 B-6   z  11. zasedání Zastupitelstva města Přerova kterým schválilo převod 
pozemků z vlastnictví Statutárního města  Přerova, do  vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic 
Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120 Olomouc a to  tak,že:  
stávající text,  
-  „části pozemku   p.č.  6531 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3691-624/2006 označené jako p.č. 
6531/1 ost. pl. o výměře 6445 m2  v k.ú. Přerov.“ 
se nahrazuje textem, 
- „ části pozemku   p.č.  6531 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3691-624/2006 označené jako 
p.č. 6531/2 ost. pl. o výměře 48 m2  v k.ú. Přerov.   
 
dále stávající text , 
- „ části pozemku p.č. 526/1 ost. pl.  dle geometrického plánu č. 562-76/2007 označená jako p.č. 526/1 
ost. pl. o výměře 25 777 m2   v k.ú. Předmostí.“   
se nahrazuje textem 
- „části pozemku p.č. 526/1 ost. pl.  dle geometrického plánu č. 562-76/2007 označená jako p.č. 526/4 

ost. pl. o výměře 14 803 m2  v k.ú. Předmostí.“ 
 

 

988/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č.2796/13 v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, 
p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2796/13 v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 36, 38), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu 
bydlení ve výši 731/21520 za cenu 618.047,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku 
p.č. 4293/27 v k.ú. Přerov ve výši 731/21520 za cenu 11.547,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu 629.594,- 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 stávajících 
nájemců, manželů J. a D.B., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.1.2009. 
 

 

989/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 25/13 v objektu bydlení č.p. 24, 25, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 707 
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 25/13 v objektu bydlení č.p. 24, 25, příslušném k části obce 
Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 707 v k.ú. Předmostí (Dr. M. Horákové 9, 11) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 
3182/276884: 
za cenu 271.750,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 707 v k.ú. Předmostí    
ve výši 3182/276884 za cenu 3.802,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
275.552,- 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 stávajících nájemců, L.  a M.J., 
přičemž převod bude realizován v termínu do 31.10.2008. 
 

 

990/30/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 
1559, 1853, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 1853, příslušném       
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov (U Tenisu 31, 33, 35) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 
603/40003: 
za cenu 553.510,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov 
ve výši 603/40003 za cenu 8.573,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 562.083,- 
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 stávajících nájemců, manželů H. a J.H., přičemž 
převod bude realizován v termínu do 31.10.2008. 
 

 



 27 

991/30/8/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Města Přerova – změna 
usnesení -  části pozemků p.č. 5098/2, p.č. 3805, vše v k.ú. Přerov -  
pozemků p.č. 5307/242, p.č. 5307/244, p.č. 5307/245, p.č. 5307/247,       
p.č. 5307/250,  p.č.  5307/251, p.č. 5307/255, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  změnu 
usnesení:  
 
1.    č. 639/28/4/2006  C-4  z 28. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne     
       7.6. 2006 tak, že stávající text 
 
 „Zastupitelstvo  města  Přerova  po  projednání schvaluje  bezúplatný  převod  nemovitých      
věcí - částí pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako  
pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m2 , p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí 
pozemku p.č. 3805, ost. plocha, označené  GP  č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha 
o výměře 169 m2, p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, 
IČ 69797111, do vlastnictví Města Přerova, za následujících podmínek: 
 
1.  Město Přerov se zavazuje o nemovitosti - části pozemku p.č.5098/2, ost. plocha,   

označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m2,  
p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a části pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené  
GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5,         
ost.  plocha  o  výměře  99 m2, v katastrálním území Přerov, uvedené ve smlouvě o          
bezúplatném převodu řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem a neužívat  
předmět převodu ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani je pronajímat, a to vše  
po dobu nejméně 10 let.  

 
2.    Za porušení smluvně uvedených závazků nebo některého z nich, je Město Přerov povinno       

převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně    
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým   
posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však  
cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li takto  
stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitostí uvedená ve smlouvě o  
bezúplatném převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní  
hodnotě.  

 
3.    Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem  
       písemně vyzván.  
 
4.    Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
       případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha 
o výměře 2.416 m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5, 
ost. plocha o výměře 99 m2 , vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu            
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
Statutárního Města Přerova, za následujících podmínek: 
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1.   Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost.  
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře            
2.416 m2, p.č. 5098/4,  ost. plocha o výměře 48 m2  a částí pozemku p.č.  3805, ost.      
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha  o  výměře       
169 m2, p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2 , vše v k.ú. Přerov v katastrálním  
území     Přerov  řádně pečovat,  užívat   je   v  souladu  s   veřejným  zájmem  pouze   k  
účelům   sídlištní    zeleně,   veřejného    parkoviště    a    chodníků,    neužívat    je     ke 
komerčním  účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10  

        let od nabytí vlastnického práva. 
 
2.     Statutární město Přerov  se dále zavazuje  nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost.  

plocha, označené GP č. 3265-63/2004  jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře  2.416 
m2, p.č. 5098/4, ost. plocha  o  výměře  48 m2   a  částí pozemku p.č.  3805,  ost.  plocha,  
označené GP č. 3265-63/2004  jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 
3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2 , vše v katastrálním území  Přerov po dobu 10 let od 
nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 

 
3.     Za porušení kteréhokoliv  ze závazků, a  to  i  ke každé jednotlivé  parcele,  uvedených v odst. 

1  je Statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce 
částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván.  Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zaplacením  sankce závazky  uvedené  v  odst. 1 nezanikají       
a  převodce  je  oprávněn  uplatnit  sankci  opakovaně  při  každém porušení závazku                 
i kumulativně při porušení několika závazků najednou. 

 
4.     Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou       

dobu, je Statutární město  Přerov  povinno  převést  do  státního rozpočtu prostřednictvím 
převodce  částku odpovídající  dvojnásobku  ceny  nemovitosti,  u  níž došlo  k  porušení 
závazku, v  místě  a  čase obvyklé,  v d obě  porušení  závazku.  Bude-li  takto  stanovená 
částka nižší než je dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné       
podle cenového předpisu platného a účinného v době  bezúplatného  převodu,  odvede do 
státního    rozpočtu   prostřednictvím  převodce  částku  odpovídající dvojnásobku ceny 
zjištěné podle cenového předpisu platného  a  účinného  v  době  bezúplatného  převodu.  
Zaplacením této sankce závazek dle odst. 2 zaniká.  

 
5.    Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku        

případně s   jinými  účelně vynaloženými náklady,  uhradí  Statutární město Přerov  i  tyto        
náklady. 

 
6.    Úhradu dle odst. 4 a 5 provede Statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k 

zaplacení převodcem písemně vyzváno. 
 
7.    Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty,  stanovené v odst. 1   kontrolovat, zda jsou   

všechny omezující  podmínky  ze  strany  Statutárního  města  Přerova   plněny a   to je    
povinno k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 
8.    Statutární město Přerov  je  povinno  vždy  k 31.12.  příslušného  roku  během  celé lhůty 

stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou  
ve  veřejném  zájmu,  k  jehož  zachování  se  Statutární město  Přerov  ve smlouvě  zavázalo." 

 
 
2.    č. 639/28/4/2006  C-4  z 28. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne  

7.6.2006 tak, že stávající text 
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„Zastupitelstvo města Přerova  po  projednání  schvaluje bezúplatný  převod    pozemků,  p.č. 
5307/242 ost. plocha  o  výměře  177 m2 ,  p.č 5307/244  ost. plocha  o  výměře 1.565 m2, p.č. 
5307/245  ost.  plocha  o  výměře  500 m2 ,  p.č.  5307/247  ost.  plocha  o výměře  2.500 m2 ,  p.č. 
5307/250, ost. plocha o výměře 414 m2 , p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2 , p.č. 5307/255 
ost. plocha  o  výměře  101 m2 ,  vše  v k.ú. Přerov,  z  vlastnictví ČR  –  Úřadu  pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví  
města Přerova za následujících podmínek: 
 
1.    Město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha  o výměře       

177 m2, p.č. 5307/244  ost. plocha o  výměře 1.565 m2,  p.č. 5307/245  ost. plocha o         
výměře 500 m2 , p.č. 5307/247  ost. plocha   o  výměře  2.500 m2 , p.č. 5307/250,  ost.  plocha 
o výměře 414 m2 , p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2 , p.č. 5307/255 ost.  plocha  o   
výměře  101 m2 ,  v   katastrálním   území Přerov,   uvedené   ve  smlouvě  o bezúplatném   
převodu   řádně   pečovat,  užívat  je   v   souladu   s  veřejným  zájmem  a  neužívat  předmět 
převodu ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani je pronajímat, a  to vše  po dobu 
nejméně 10 let.  

 
2.    Za  porušení  smluvně  uvedených  závazků   nebo  některého   z  nich,   je  Město Přerov 

povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce  částku odpovídající ceně 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v  místě a čase obvyklé,  zjištěné znaleckým 
posudkem podle  cenového  předpisu  platného  v  době porušení závazku,  nejméně však cenu  
zjištěnou  znaleckým  posudkem   v  době  bezúplatného   převodu.  Bude-li   takto  stanovená   
částka   nižší  než  je  účetní  hodnota   nemovitostí  uvedená  ve   smlouvě  o bezúplatném   
převodu, odvede  do  státního   rozpočtu  částku  rovnající  se  této  účetní hodnotě.  

 
3.    Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do  30 dnů  poté,  kdy  bude  k  zaplacení  převodcem 

písemně vyzván.  
 
4.    Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku 

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo  města  Přerova  po  projednání  schvaluje bezúplatný  převod  pozemků,  p.č. 
5307/242 ost. plocha  o  výměře 177 m2 ,  p.č 5307/244  ost.  plocha o výměře  1.565 m2 , p.č. 
5307/245 ost. plocha  o  výměře 500 m2  ,  p.č. 5307/247  ost. plocha  o výměře 2.500 m2,    p.č. 
5307/250,   ost.  plocha  o  výměře  414  m2 ,  p.č.  5307/251   ost.  plocha  o  výměře  351 m2,  p.č. 
5307/255  ost. plocha  o  výměře  101 m2  ,  vše  v  k.ú. Přerov,  z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 
69797111, do vlastnictví Statutárního  města Přerova za následujících podmínek: 
 
1.    Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o  

výměře 177 m2 ,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 5307/245  ost. plocha       
o výměře  500 m2,   p.č. 5307/247  ost. plocha  o výměře  2.500  m2 ,  p.č. 5307/250,  ost.       
plocha o výměře 414 m2, p.č. 5307/251  ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. 
plocha o výměře 101 m2, vše  v  katastrálním  území Přerov  řádně pečovat,  užívat  je  v 
souladu  s  veřejným  zájmem  pouze  k  účelům sídlištní zeleně,  veřejného parkoviště  a 
chodníků,  neužívat  je  ke komerčním  účelům ani je k  takovým účelům pronajímat, a to vše 
po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. 
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2.    Statutární  město Přerov  se  dále  zavazuje nemovitosti  –   pozemky  p.č . 5307/242  ost. 
plocha o  výměře  177 m2,  p.č. 5307/244  ost. plocha  o  výměře 1565 m2, p.č. 5307/245 ost.  
plocha  o  výměře  500 m2,  p.č.  5307/247  ost.  plocha  o  výměře   2.500  m2,  p.č. 5307/250, 
ost. plocha o výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. 
plocha o výměře 101 m2, vše ostatní plochy  v  katastrálním území Přerov po dobu 10 let od 
nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 

 
3.    Za porušení  kteréhokoliv  ze závazků,  a  to  i  ke každé jednotlivé  parcele, uvedených v odst. 

1  je Statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu  prostřednictvím převodce 
částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy  bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní 
strany se výslovně dohodly,  že  zaplacením  sankce  závazky uvedené v odst. 1 nezanikají  a  
převodce  je   oprávněn  uplatnit  sankci opakovaně  při  každém porušení závazku i 
kumulativně při porušení několika závazků najednou. 

 
4.    Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou        

dobu, je  Statutární  město Přerov  povinno  převést  do státního rozpočtu prostřednictvím 
převodce částku odpovídající   dvojnásobku  ceny  nemovitosti,  u  níž  došlo  k  porušení 
závazku, v místě  a  čase  obvyklé,  v  době  porušení  závazku.  Bude-li  takto  stanovená 
částka nižší než je dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné       
podle cenového předpisu platného a  účinného  v době bezúplatného převodu, odvede             
do státního   rozpočtu   prostřednictvím   převodce  částku  odpovídající   dvojnásobku  ceny 
zjištěné  podle  cenového  předpisu  platného  a  účinného  v době bezúplatného převodu. 
Zaplacením této sankce závazek dle odst. 2 zaniká.  

 
5.    Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku        

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí Statutární město Přerov i tyto   
náklady. 

 
6.    Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k 

zaplacení převodcem písemně vyzváno. 
 
7.    Převodce je oprávněn kdykoliv  během lhůty, stanovené v odst. 1   kontrolovat, zda jsou 

všechny  omezující  podmínky  ze  strany  Statutárního města Přerova  plněny a  to je  povinno 
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 
8. Statutární město Přerov  je  povinno  vždy k 31.12.  příslušného  roku  během  celé  lhůty 

stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit,  které jsou  
ve  veřejném zájmu,  k  jehož  zachování  se  Statutární  město  Přerov  ve  smlouvě  zavázalo. 

 
 

 

992/30/8/2008 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č.793 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví 
Statutárního města Přerov za pozemky p.č.947/3 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova a p.č.7152/2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví České republiky - 
Pozemkového fondu České republiky 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.69/5/3/2007 D-3 přijatého na 5. zasedání Zastupitelstva konaného dne 16.4.2007, kterým 
schválilo směnu nemovitých věcí – pozemku p.č.793 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví Statutárního města 
Přerov za pozemky p.č. 947/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č.7152/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR 
- Pozemkového fondu České republiky, tak, že za text:  
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“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č.793, orná půda, o výměře 
3.831 m2 v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví Statutárního města Přerova za pozemky p.č.947/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č.7152/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 2.749 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví České republiky – Pozemkového 
fondu České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 1027/11a, IČ 45797072“  
 
se vkládá text: „s doplatkem cenového rozdílu ve výši 965.100,-Kč ve prospěch České republiky - 
Pozemkového fondu ČR“ 
 

 

993/30/8/2008 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 uzavření nájemní smlouvy na 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 mezi Statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem   a   společností  Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, U Bečvy č.p. 2883, IČ: 47672099, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností 
od 1.1.2008,   na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce. Výše  nájemného  činí  1.800,- 
Kč/rok (t.j. 900,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je umístění technického zařízení pro poskytování 
bezdrátového příjmu a vysílání datových služeb. 
 

 

994/30/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2589, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na nájem nebytových  
prostor v objektu  bytový dům č.p. 2589, příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 
2433/6, Klivarova 2  o celkové výměře 133,38 m2 v k.ú. Přerov ze dne 13.10.2005  ve znění dodatku 
č.1, uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a   panem Jaroslavem Řezáčem, bytem Přerov, Tománkova 1, IČ 73015776  a panem 
Jaroslavem Postem, bytem Přerov, Kosmákova 52, IČ 13435264    jako nájemci. 
 
Dodatek se týká změny jednoho z nájemců. Původní nájemce - Jaroslav Řezáč, bytem Přerov, 
Tománkova 1, IČ 73015776  a pan  Jaroslav Post, bytem Přerov, Kosmákova 52, IČ 13435264            
se změní na nového nájemce -  
 
pan Petr Hrdina, místem podnikání Přerov I - Město, Dvořákova 918/18, IČ 65913396  a pan Jaroslav 
Post, bytem Přerov, Kosmákova 52, IČ 13435264.  Ostatní ujednání smlouvy se  nemění.  
 

 

995/30/8/2008 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 



 32 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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   mezi Statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a   společností  Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy 
č.p. 2883, IČ 47672099, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou               
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 300,- Kč/rok (t.j. 150,- Kč/rok/m2). Účelem nájmu 
je umístění stanice a rozvodů kabelové televize. 
 

 

996/30/8/2008 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 uzavření nájemní smlouvy na 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   mezi Statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností  Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy 
č.p. 2883, IČ 47672099, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou               
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 300,- Kč/rok (t.j. 150,- Kč/rok/m2). Účelem nájmu 
je umístění hlavního zesilovače TKR. 
 

 

997/30/8/2008 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 schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 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) ze dne 20.12.2005, ve znění dodatků, 
uzavřené   mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    a  společností Písek, štěrk         
a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ 26871980, jako nájemcem.   
Dodatkem se mění původní výměra 64,4 m2 na novou výměru 76,7 m2  a původní výše nájemného 
55.644,- Kč/rok (t.j. 864,-  Kč/m2/rok) na novou výši 67.944,- Kč/rok. (Nájemné za užívání zvýšené 
výměry 12,3 m2 činí 12.300,- Kč/rok, t.j. 1.000,- Kč/m2/rok).  Výše nájemného za dříve pronajímané 
plochy se nemění. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

 

998/30/8/2008 Nájem  nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 

968, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1255 (Komenského 25)       
o výměře 87,60 m2  ze dne 11.3.2003 ve znění dodatků,  uzavřené mezi Městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a panem Milanem Skržkem, bytem Přerov, Sokolská 5, IČ 65144970. 
Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31.3.2008. 
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na nájem  nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 
968, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1255 (Komenského 25)        
o výměře 87,60 m2 mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a paní  Martinou 
Mazurovou, místem podnikání Přerov I – Město, Budovatelů 173/7, IČ 65915674, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 dnů. Účelem nájmu je užívání 
prostor jako kavárna. Nájemné činí 131.400,- Kč/rok (t.j.  1 500,- Kč/m2/rok). 

3. schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem  nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 968, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1255 (Komenského 25) 
o výměře 87,60 m2 žadateli – Martina Mazurová, místem podnikání Přerov I – Město, 
Budovatelů 173/7, IČ 65915674. 

 
 

999/30/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 6667/1 louka v o výměře    

320 m2  v k.ú. Přerov vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 10.11.1997, ve znění 
dodatků č. 1 ze dne 10.12.1997, č.2 ze dne 28.3.2001 a č.3 ze dne 8.12.2003 uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a H.Š., jako nájemcem, dohodou k 
30.4.2008. 

2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 6667/1 louka              
o výměře 320 m2  v k.ú. Přerov žadateli (J.B.). 

 
 

1000/30/8/2008 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 skončení 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 98,6 m2  ze dne 30.12.2005 ve znění dodatků,  
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a Městskou knihovnou     
v Přerově, příspěvkovou organizací, se sídlem Přerov I - Město,  Žerotínovo nám. 211/36,     
IČ 70887616,  jako nájemcem. Nájemní smlouva byla ukončena dohodou ke dni 29.2.2008. 

 
2. schvaluje vrácení platby měsíčního nájemného za  měsíc březen 2008  ve výši 7.099,- Kč       

z důvodu ukončení nájemní smlouvy k 29.2.2008. 
 
3. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku 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 98,6 m2   pro žadatele -  Městskou knihovnu    
v Přerově, příspěvkovou organizaci, se sídlem Přerov I - Město,  Žerotínovo nám. 211/36,      
IČ 70887616 za účelem  užívání prostor jako knihovna. 
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1001/30/8/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v  majetku Statutárního města Přerova – 
části 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 uzavření smlouvy o výpůjčce 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, bývalá OVS)   o výměře 37 m2 (místnost č. 6)  a o výměře 16,6 m2  
(místnost č. 7)  mezi Statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem   a  panem P.P.    a panem  Ing. 
P.G.,  jako výpůjčiteli.  Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Účelem výpůjčky  bude využití prostoru pro uskladnění hudební aparatury hudební skupiny Synkopa. 
 

 

1002/30/8/2008 Výkon předkupního práva Statutárního města Přerova k pozemkům 
p.č.4643/2 a p.č.4643/3   v  k.ú. Přerov   

Rada města Přerova se po projednání  rozhodla neuplatnit předkupní právo Statutárního města 
Přerova  k pozemkům p.č.4643/2 (zahrada) o výměře 880 m2 a p.č.4643/3 (zahrada) o výměře        
880 m2 v k.ú. Přerov a neodkoupit pozemek p.č.4643/2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti FKK 
spol. s r.o., IČ 60777095, se sídlem Přerov, Dluhonská 1350/43, do vlastnictví Statutárního města 
Přerova za kupní cenu 493.680,-Kč a pozemek a p.č.4643/3 v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti 
FALCO – Morava spol. s r.o., IČ 61943738, se sídlem Přerov, Dluhonská 1350/43, do vlastnictví 
Statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 493.680,-Kč.   
 

 

1003/30/8/2008 Zadání zakázky na "Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na území 
města Přerova z majetku statutárního města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje:  
 
1. Zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2008 Sb.,              

v platném znění, podlimitní veřejná zakázka na "Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na území 
města Přerova z majetku Statutárního města Přerova", vyhotovenou společností RTS, a.s. Brno, 
dle přílohy. 

2. Komisi pro otevírání obálek s předloženými nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku ve složení: 
      pan Milan Rytíř  za Magistrát města Přerova 
      pan Petr Matula  za Magistrát města Přerova 
      pani Lenka Cyrnerová DiS.  za RTS, a.s., Brno 
3. Komisi pro hodnocení předložených nabídek uchazečů o veřejnou zakázku ve složení: 
      předseda komise Ing. Jiří Lajtoch           náhradník   Mgr. Josef Kulíšek  
      členové komise Mgr. Elena Grambličková    náhradník   Mgr Šárka Krákorová Pajůrková 
        pan Petr Laga          náhradník   paní Ludmila Tomaníková 
   JUDr. Petr Dutko          náhradník   pan Pavel Dvořáček 
   pan Čestmír Hlavinka          náhradník   Mgr. Radovan Rašťák 
   pan Ivo Kropáč                   náhradník   Ing. Naděžda Jačková 
      organizační pracovník pan Petr Matula 
 
4. Seznam organizací, kterým bude zaslána zadávací dokumentace na plnění podlimitní veřejné 

zakázky "Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na území města Přerova z majetku Statutárního 
města Přerova" 

 
      1. JUDr. Hynek Appl, Advokátní kancelář Appl a Chytil, Přerov, Jiráskova 9, 
      2. JUDr. Jiří Matějíček, Advokátní kancelář Přerov, Jiráskova 9, 
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      3. JUDr. Tomáš Čejna, JUDr. Vratislav Kliment, Mgr. Zdeněk Mach, Advokátní                          
kancelář Čejna, Kliment, Mach, Přerov, Dr. Skaláka 10,  

      4.  JUDr. Karel Veverka, Mgr. Iva Derychová, JUDr. Marie Neulsová, advokáti sdružení              
v Advokátní kanceláři, Přerov, Boženy Němcové 2, 

      5.  JUDr. Marek Pour, Advokátní kancelář Přerov, Bartošova 9. 
 

 

1004/30/8/2008 Finanční příspěvek na zajištění provozu veřejného WC ve dvorním 
traktu  restaurace Michalov v Přerově a zakoupení průmyslové myčky 
nádobí pro provozovatele restaurace pana Miloslava Chlapečka, se 
sídlem Blahoslavova 6, Přerov 

Rada města Přerova po projednání:   
1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu veřejného WC ve výši 

10.000,- Kč pro r. 2008 
 
2. schvaluje nezakoupení průmyslové myčky do kuchyně pro provozovatele restaurace               

Michalov pana Miloslava Chlapečka, se sídlem Blahoslavova 6, Přerov. 
 
 
 

 

1005/30/8/2008 Převod movitých věcí  z majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem jako dárcem a příspěvkovou   organizací Služby 
města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako obdarovaným. 
Předmětem  daru jsou movité věci, dle přílohy č. 1. 
 

 

1006/30/8/2008 Výpůjčka movitých věcí - obrazů s přerovskými motivy 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce obrazů a 
jejich umístění  ze dne 6.4.2007, uzavřené  mezi Muzeem Komenského v Přerově, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ: 00097969, jako půjčitelem   a Statutárním městem 
Přerovem, se sídlem Přerov I - Město, Bratrská 34, IČ 00301825, jako vypůjčitelem, která byla 
uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
Dodatkem se prodlužuje doba výpůjčky, a to do dne 31.12.2008. 
 

 

1007/30/9/2008 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově – části „starý 
hřbitov“ 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Program 
revitalizace městského hřbitova v Přerově – části „starý hřbitov“. 
 

 

1008/30/9/2008 Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu střechy objektu č.p. 116 
(fara), ulice Kratochvílova 6, Přerov, pozemek p.č. 4, Přerov  
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Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu střechy objektu fary č.p. 116,  Kratochvílova 6, Přerov, 
pozemek p.č. 4 k.ú. Přerov, mezi Statutárním městem Přerovem a Římskokatolickou farností Přerov, 
se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, zastoupenou P. Mgr. Pavlem Hofírkem,   IČ 45180199 ve výši 
200.000,- Kč.  
 

 

1009/30/9/2008 Záměr změny katastrálních hranic k.ú. Přerov, k.ú. Troubky a k.ú. 
Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
změny katastrálních hranic k.ú. Přerov, k.ú. Troubky a k.ú. Henčlov. 
 

 

1010/30/9/2008 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města 
Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého bude zvýšená odměna 
těmto zastupitelům  náležet 

Rada města Přerova po projednání: 
 
a) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční 
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města 
Přerova ve výši, uvedené v důvodové zprávě, v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu 
schválených odměn pro jednotlivé funkce, 
 
b) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o 
obcích pro poskytování zvýšené měsíční  odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova 
a neuvolněným členům Rady města Přerova  den 1. 5. 2008. 
 

 

1011/30/9/2008 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na pozvánkách                    
k slavnostnímu otevření nové budovy Okresního ředitelství Police ČR v Přerově. 
 

 

1012/30/9/2008 Zahraniční pracovní cesta - Evropský parlament 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Jiřího Bakalíka       do 
Štrasburku (Evropský parlament), která se uskuteční ve dnech 21. - 23. 4. 2008. 
 

 

1013/30/9/2008 Petice občanů města Přerova k věci "Připomínka ke konceptu 
územního plánu města Přerova - Komunikační propojení ulic Osmek - 
Lipnická" 

Rada města Přerova po projednání:  
1. bere na vědomí petici občanů města Přerova k věci „Připomínka ke konceptu územního 

plánu města Přerova – Komunikační propojení ulic Osmek – Lipnická“  
2. ukládá primátorovi odpovědět občanům po projednání věci v Zastupitelstvu města Přerova. 
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1014/30/9/2008 Schválení zahraniční pracovní cesty 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje zahraniční pracovní cestu Liboru Ambruzovi, Pavlu 
Rákosovi, Václavu Cigánkovi, Jiřímu Horákovi a Jakubu Ševčíkovi, strážníkům Městské policie 
Přerov, kteří se ve dnech 30.dubna až 4.května 2008 zúčastní výcviku záchranářů na řece Soča           
ve Slovinsku. 
 

 

1015/30/9/2008 Návrh na přiznání mimořádných odměn  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ve smyslu § 134 zákoníku 
práce panu Františku Kavkovi v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě a v rámci stanoveného objemu 
mzdových prostředků pro rok 2008. 
 

 

1016/30/10/2008 Zpráva o plnění úkolů z RM - jízda cyklistů v protisměru                      
v jednosměrných komunikacích 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z Rady města Přerova, 
týkající se jízdy cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích 
 

 

 

 

 

V Přerově dne 27.3.2008 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                            Mgr. Elena Grambličková 
primátor města Přerova                                                                                         náměstkyně primátora 


