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USNESENÍ z 32. schůze Rady města Přerova, konané dne 23.4.2008 

___________________________________________________________________________ 

1019/32/1/2008 Program 32. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje doplněný program 32. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2008 
 
2. schvaluje p. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze Rady města Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1020/32/2/2008 Technické služby města Přerova, s.r.o. - poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál dle ust. § 121 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu ust. § 121 odst. 2 zákona 

č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč splatného do 31. 5. 2008 společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17, ze strany 
statutárního města Přerova jako jediného společníka společnosti, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč splatného do 31. 5. 2008 společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17 mezi 
statutárním městem Přerov a Technickými službami města Přerova ve znění uvedeném v 
příloze tohoto materiálu, 

 
3. schvaluje při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Přerov, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým vyslovuje souhlas s 
poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč splatného do 31. 5. 2008 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. ze strany statutárního města Přerova jako 
jediného společníka společnosti, a to za podmínky schválení poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál Zastupitelstvem města Přerova dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení.  

 
4. odvolává při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Přerov, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. Ing. Karla Ondráška . 

 
5. jmenuje při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Přerov, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. pana Radka Pospíšilíka . 

___________________________________________________________________________ 
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1021/32/2/2008 Zhodnocování krátkodobě volných prostředků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města za období od 1.1.2008 – 31.3.2008.  

___________________________________________________________________________ 

1022/32/2/2008 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 1. 2008 – 31. 3. 2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí  
1. informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely 

jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 21/06 – 
Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 1. 2008 – 31. 3. 2008 dle důvodové 
zprávy. 

 
2. informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely 

organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 1. 2008 – 31. 3. 2008 dle důvodové zprávy. 

___________________________________________________________________________ 

1023/32/2/2008 Personální obsazení komisí - změna organizačního pracovníka. 

Rada města Přerova po projednání odvolává k 31.3.2008 Magdu Vokounovou z funkce organizačního 
pracovníka Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky a jmenuje  organizačním 
pracovníkem této komise Zdeňka Daňka.  

___________________________________________________________________________ 

1024/32/2/2008 Informace z komisí pro místní část - Žeravice, Předmostí, Vinary a 
Dluhonice 

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

___________________________________________________________________________ 

1025/32/3/2008 Dopravní stavby – výběr uchazečů k podání nabídky  

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

stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí z další účasti v 
zadávacím řízení zadání veřejné zakázky  na provedení stavebních prací na realizaci 
dopravních staveb v Přerově z důvodu neprokázání kvalifikaci v požadovaném rozsahu - 
nesplnění ekonomické a finanční způsobilosti podle § 55 zákona a nesplnění technické 
způsobilosti podle § 56 zákona. 

 
2. vylučuje dle § 60 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (zákon) dodavatele Skanska 

DS a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno z další účasti v zadávacím řízení zadání veřejné 
zakázky  na provedení stavebních prací na realizaci dopravních staveb v Přerově z důvodu 
neprokázání kvalifikaci v požadovaném rozsahu - nesplnění technické způsobilosti podle § 56 
zákona. 

 



 3 

3 schvaluje v souladu s ustanovením § 61 odst. (3) zákona výběr zájemců, kteří budou vyzváni 
k podání nabídky. Jedná se o dodavatele:  

 
Obchodní firma:  SILNICE BRNO, spol. s r.o.  
Sídlo:    Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ:    41603281 
 
Obchodní firma:  Stavby silnic a železnic, a.s.  
Sídlo:    Národní třída 10, 113 19 Praha 1 
IČ:    45274924 
 
Obchodní firma:  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Sídlo:    Mlýnská 68, 602 00 Brno  
IČ:    25317628 
 
Obchodní firma:  M-SILNICE a.s.  
Sídlo:    Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ:    42196868 
 
Obchodní firma:  KARETA s.r.o.  
Sídlo:    Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
IČ:    62360213 
 
4. vylučuje v  souladu s ustanovením § 61 odst. (6) zákona  zájemce z důvodu omezení počtu 

zájemců v užším řízení. Jedná se o zájemce: 
 
Obchodní firma:  STRABAG a.s. 
Sídlo:    Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
IČ:     60838744 
 
Obchodní firma:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo:    Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice 
IČ:     48035599 
 
Obchodní firma:  COLAS CZ, a.s.  
Sídlo:    Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 
IČ:     26177005 
 
Obchodní firma:  BALTOM, s.r.o.  
Sídlo:    Minkovická 91, 463 12 Liberec 25 
IČ:     44565038 

___________________________________________________________________________ 

1026/32/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – schválení uzavření dodatku       
k mandátní smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.0502300107 ze dne 
4.1.2007 na zajištění technického dozoru při realizaci stavby „Přerov - Domov důchodců, ul. Optiky“ 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Stavební a inženýrský servis s.r.o., se 
sídlem Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 70 513 na úpravu ceny plnění a termínu plnění         
z důvodu změny termínu dokončení stavby. Cena díla v celkovém objemu 714.000,- Kč (vč. DPH)     
se upravuje na 785 400,- Kč  a termín plnění se upravuje z 31.05.2008 na 31.07.2008.  

___________________________________________________________________________ 
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1027/32/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a ZŠ Malá Dlážka 4, Přerov– schválení 
hodnotící komise 

 
Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek dle § 71 zákona ve složení: 
 
Členové komise    Náhradník komise  
 
Ing. Břetislav Hejda  projektant  Ing. Tomáš Grapl projektant 
Ing. Jiří Schindler projektant  p. Miloš Naxera projektant 
Mgr. Josef Kulíšek zadavatel  p. Michal Zácha zadavatel 
Ing. Dan Hos  zadavatel  p. Tomáš Ďurďa zadavatel 
Bc. Jaroslav Čermák zadavatel  Ing. Otakar Smejkal zadavatel 

___________________________________________________________________________ 

1028/32/3/2008 Autobusové nádraží–  pověření zadavatelskou činností 

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

___________________________________________________________________________ 

1029/32/3/2008 Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) -         
5. etapa –  vyloučení z další účasti v zadávacím řízení  

Rada města Přerova po projednání vylučuje podle § 71 odst. 10) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (zákon) uchazeče Freemont, společnost s ručením omezeným se sídlem Trávnická 2,      
796 01 Prostějov, IČ: 253 03 066  z další účasti na zadávacím řízení na akci ,, Regenerace panelového 
sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) - 5. etapa“ pro neúplnost nabídky – nedoloženo prohlášení dle 
§ 68 odst. 2 zákona o vázání své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 

___________________________________________________________________________ 

1030/32/3/2008 Koupaliště Penčičky – odstavné parkoviště – majetkoprávní 
vypořádání pozemků 

Rada města Přerova po projednání ukládá právnímu odboru Magistrátu města Přerova zajistit 
majetkoprávní vypořádání – převod pozemku p.č. 214/1 o výměře 2 647 m² využívaný jako trvalý 
travní porost v k.ú. Penčičky, 214/2 o výměře 95 m² využívaný jako trvalý travní porost v k.ú. 
Penčičky z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky a pozemku p.č. 214/3 o výměře 1 077 m² 
využívaný jako trvalý travní porost v k.ú. Penčičky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Přerova za účelem vybudování odstavného 
parkoviště pro návštěvníky areálu koupaliště.  

Kontrolní termín: průběžně 
___________________________________________________________________________ 

1031/32/3/2008 Územně analytické podklady - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky podle ustanovení § 6 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na zpracování dokumentace - Územně analytické podklady podle 
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z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 
2. schvaluje vyzvané dodavatele:  
 
 Obchodní firma zájemce IČ 

1 Ing. arch. Vanda Ciznerová, Brno 40971511 
2 Ing. arch. Vladimír Dujka, Zlín 14639351 
3 Ing. arch. Jitka Šimordová, Zlín 45460434 
4 Ing.arch. Jana Janíková, Brno 42687659 
5 Ing.arch Josef Mikeška, Přerov 15515818 

 
3. schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně otevírání obálek 
 
 Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora                 
 Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
 Ing. František Šaněk, odd. koncepce, rozvoje a GIS 

___________________________________________________________________________ 

1032/32/3/2008 Změna č. 67/05 Územního plánu sídelního útvaru Přerov - Mezicestí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby jako příslušné 
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 cit. zákona č. 183/2006 Sb., podle § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, ve spojení  s ustanovením § 188 odst. 4 cit. zákona č. 183/2006 Sb., 
vydalo Opatření obecné povahy - Změna č. 67/05 Územního plánu sídelního útvaru Přerov - 
Mezicestí, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

___________________________________________________________________________ 

1033/32/3/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu za ulicí Ke Tmeni        
v m.č. Újezdec 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plánovací 
smlouvu bez finanční účasti statutárního města Přerova na vybudování inženýrských sítí a úpravu 
stávající obslužné komunikace pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Újezdec 
u Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1034/32/3/2008 Dokumentace pro územní řízení I/55 Přerov – uzavření dodatku č. 3 
smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 05 014 046 07 mezi statutárním městem 

Přerovem a zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Praha, IČ: 485 88 733. 
Dodatek upravuje cenu na 1 482 383 Kč včetně DPH a termíny dokončení plnění takto: podání 
oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. do 20.5.2008 a odevzdání dokumentace pro územní řízení 
vč. inženýrské činnosti v termínu do 31.7.2008. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolufinancování stavebních 

objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - 
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průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 23,806 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou 
realizací v roce 2010. 

___________________________________________________________________________ 

1035/32/3/2008 Jižní předpolí Tyršova mostu v ulicích Mostní a Na Marku 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zadání projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí na dopravní řešení jižního předpolí Tyršova Mostu v ulicích Mostní a Na Marku Odborem 
rozvoje. 

___________________________________________________________________________ 

1036/32/3/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 505.097,- Kč – na prodloužení 
kanalizace splaškové a dešťové žadatelům  panu Ing. R.B., paní L.H. a panu P.H., panu J.M. a panu L. 
V. Vybudování technické infrastruktury je určeno pro novostavby 4 rodinných domů na pozemcích 
p.č. st. 500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 509, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v ul. Větrná. 

___________________________________________________________________________ 

1037/32/4/2008 Útulek pro zvířata 

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

___________________________________________________________________________ 

1038/32/4/2008 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o zániku zástavního práva mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu čp. 2651, 2652 Dvořákova 65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká 
zástavní právo k bytové jednotce č. 2652/20 v objektu bydlení čp. 2651, 2652, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na parcele p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického 
podílu v rozsahu 652/26945 na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 652/26945  na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 670 m2, ve vlastnictví Ing. R.K., vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11468, 6385. 

___________________________________________________________________________ 

1039/32/4/2008 Rozpočtové opatření č. 5 

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

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3, 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 

17 451 200,00 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
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Přerov a subjektem Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, DIČ CZ25391453, se sídlem Přerov, 
Blahoslavova 1499/7, na provoz a činnost sportovních zařízení v majetku města, a to 
Plaveckého areálu Přerov a Penčice a Zimního stadionu v Přerově. 

___________________________________________________________________________ 

1040/32/4/2008 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 9/10 z jejího celkového objemu 520 584,00 Kč, tj. částku 
468 526,00 Kč, která se váže k dluhu a k pozdním platbám, a to k bytu č. 8, v Přerově, v ulici Jižní 
čtvrť II/15 a k bytu č. 12, v Přerově, v ulici Kojetínská 24, za paní L.S., z čehož pohledávka 
statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného z bytů činí 234 263,00 
Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na 
služby spojené s užíváním bytů činí 234 263,00 Kč. 
___________________________________________________________________________ 

1041/32/4/2008 Akcie společnosti Kabelová televize Přerov, a. s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
úplatného převodu 308 ks akcií společnosti Kabelová televize Přerov, a. s., IČ 47672099,                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to v souladu s článkem 6 platných stanov Kabelové 
televize Přerov, a. s. 

___________________________________________________________________________ 

1042/32/4/2008 Úvěr 300 mil. Kč  

Rada města Přerova, jako zadavatel veřejné zakázky "Poskytnutí úvěru ve výši do 300 mil. Kč",        
po projednání: 
 
1.  ruší v souladu s § 84 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, jednací řízení s uveřejněním, 
 
2.  schvaluje v souladu s § 23 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,   

ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění s tím, že budou osloveni všichni 
uchazeči, kteří podali v jednacím řízení s uveřejním žádost o účast a současně prokázali 
kvalifikaci, 

 
3.  schvaluje zadávací dokumentaci pro jednací řízení bez uveřejnění, 
 
4.  pověřuje Ing. Jiřího Lajtocha, Mgr. Josefa Kulíška, Oldřišku Sedláčkovou, Ing. Naděždu 

Jačkovou, Ing. Otakara Smejkala, Ing. Evu Řezáčovou, Dagmar Bercsényiovou,                
Mgr. Vlastimila Křesálka k posouzení kvalifikace a k jednání o nabídkách v jednacím řízení 
bez uveřejnění a zároveň jmenuje jejich náhradníky – Mgr. Elenu Grambličkovou, Mgr. Šárku 
Krákorovou-Pajůrkovou a Ing. Miroslavu Mohylovou. 

___________________________________________________________________________ 

1043/32/4/2008 Kontrola usnesení 768/25/6/2008 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2008.  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2008, 
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2. schvaluje upřesnění rámcového programu oslav roku 2008 dle upravené důvodové zprávy, 
 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 
 2324  Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady 
46,5 + 39,0 85,5 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 
6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 380,8 

 
+ 39,0 5 419,8 

___________________________________________________________________________ 

1044/32/4/2008 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává JUDr. Libora Kamaráda z pracovní skupiny, která se má zabývat převedením 

sportovišť na akciovou společnost Teplo Přerov, a.s., s účinností od 23. 4. 2008,  
 
2. schvaluje Mgr. Pavla Stoklasu členem pracovní skupiny, která se má zabývat převedením 

sportovišť na akciovou společnost Teplo Přerov, a.s., s účinností od 23. 4. 2008. 

___________________________________________________________________________ 

1045/32/5/2008 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 - navýšení kapacity školní 
družiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 na 140 žáků k 01. 09. 2008. 

___________________________________________________________________________ 

1046/32/5/2008 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ       
Za mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Svisle pro rok 2008  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2008 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, spravovaných Základní školou Přerov, Za mlýnem 1, Základní školou Přerov, Trávník 
27, Základní školou Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní školou Přerov, Svisle 13 dle důvodové zprávy. 

___________________________________________________________________________ 

1047/32/5/2008 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání  ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerov pro školní rok 
2008/2009  
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí: 
 
1. výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov 

dle přílohy důvodové zprávy, 
 
2. výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech základních škol zřízených 

statutárním městem Přerov, dle přílohy důvodové zprávy, 
 
3. výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti Základní školy a 

Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, dle přílohy důvodové zprávy, 
 
vše s účinností od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009. 

___________________________________________________________________________ 

1048/32/5/2008 Úprava platu ředitele školy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přiznání osobního příplatku paní Mgr. Boženě Přidalové, 
ředitelce Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, s účinností od 01. 05. 2008 v rozsahu uvedeném           
v důvodové zprávě. 

___________________________________________________________________________ 

1049/32/5/2008 Odejmutí osobního příplatku ředitele školy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje snížení osobního příplatku o 50% panu  Jiřímu Vávrovi, 
řediteli Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, s účinností od 01. 05. 2008 v rozsahu uvedeném 
v důvodové zprávě. 

___________________________________________________________________________ 

1050/32/5/2008 Sportovní klub Přerov - záměr poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 3 000 000,- Kč subjektu Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů technických disciplín na parcele p.č. 
5307/2 v k.ú. Přerov ve sportovním areálu na Alšově ulici v roce 2008, a to pod podmínkou závazného 
poskytnutí a uvolnění státní dotace jmenovanému subjektu ve výši 10 000 000,- Kč k témuž účelu a na 
základě právního aktu příslušného ministerstva. 
___________________________________________________________________________ 

1051/32/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 8 v domě č.p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská  č. o. 36, s  panem J.Č., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 6 v domě č.p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská  č. o. 36, s paní H.Š., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě  č.p.1830 v Přerově, 

Kojetínská č.o.30, s panem J.P., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.13 v domě č.p.1946 v Přerově, 

Kojetínská č.o.38, s panem L.A.,  
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č. 2 v domě č.p. 1826 v Přerově, 

Kojetínská  č. o. 22, s paní O.Č., 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p. 2480 v Přerově , Jižní čtvrť IV 

č.o.13, s paní P.S., 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 30 v domě č.p. 2491 v Přerově, Jižní čtvrť II 

č.o.5, s paní MUDr. J.Ch., 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě č.p. 122 v Přerově, Kratochvílova 

č.o. 20, s paní Y.D., 
 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v domě č.p. 2491 v Přerově, Jižní čtvrť II 

č.o. 5, s paní K.V. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k dosavadnímu bytu.  

___________________________________________________________________________ 

1052/32/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům - návrh na schválení 
výjimek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku dle čl. XIII, odst. 4, Vnitřního 

předpisu č. 25/07, spočívající  v tom, že Rada města Přerova  může po projednání  schválit 
uzavření nájemních smluv s novými nájemci ve volných bytech  v domech, určených k prodeji 
dle "Koncepce bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a 
spoluvlastnictví statutárního města Přerova ", a to v bytě č. 5 v domě č.p. 2782 v Přerově,  
Sokolská č.o. 4. 

 
2. se neusnesla schválit výjimku dle čl. XIII, odst. 4, Vnitřního předpisu č. 25/07, spočívající     

v tom, že Rada města Přerova  může po projednání  schválit uzavření nájemních smluv             
s novými nájemci ve volných bytech  v domech, určených k prodeji dle "Koncepce bydlení     
v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města 
Přerova ", a to v bytě č. 3 v domě č.p. 2536 v Přerově,  Jižní čtvrť II č.o. 7. 

___________________________________________________________________________ 

1053/32/5/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, 
Velké Novosady 4 s manž. A.a J.M. na dobu neurčitou. 
___________________________________________________________________________ 

1054/32/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, Kainarova 12 s panem P.H., který 

mu bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (160.000,- Kč). 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1828 s panem I.P.      

za obvyklých podmínek. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1828 s panem G.L.  

za obvyklých podmínek. 
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 3 v Přerově, Škodova 33 s paní 

I.B. na dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem 
prodloužení na dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Husova 7 s manž. Š. a M.M. za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 10 v Přerově, Kojetínská 1828 s paní 

I.Č. na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Husova 15 s paní H.P. za 

obvyklých podmínek včetně podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu i za podmínky převzetí bytu ve stávajícím stavu s tím, že řešení chybějících dveří je v 
kompetenci DSMP. 

__________________________________________________________________________ 

1055/32/5/2008 Kritéria pro výběr žadatelů o přijetí do Domova pro seniory Přerov, 
ul. Optiky. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje kritéria pro výběr žadatelů o umístění do Domova        
pro seniory Přerov, ul. Optiky dle důvodové zprávy. 
___________________________________________________________________________ 

 

1056/32/5/2008 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku stravy do Domova pro seniory Přerov. 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Sociální služby města Přerova, zastoupené PhDr.  Martou 
Vanišovou, ředitelkou organizace, ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s vnitřním předpisem č.18/07 „Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a tvorby registru obcí“, a to na dodávku stravy do Domova pro seniory Přerov,         
ul. Optiky. 

___________________________________________________________________________ 

1057/32/6/2008 Záměr města Přerova –  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 3751/1 ostatní plocha o výměře 40 m² v k.ú. Přerov žadateli – Soňa Herzogová, místem 
podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 2797/38, IČ: 68318669 za účelem zřízení restaurační 
zahrádky. 

 

1058/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2185/2 
v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 2185/2 ostatní plocha o výměře 50 m² v k.ú. Přerov žadateli – Yvona Kocfeldová, 
místem podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 2802/28, IČ: 63707802 za účelem zřízení venkovní 
zahrádky. 
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___________________________________________________________________________ 

1059/32/6/2008 Záměr města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 507/1 a p.č. 4933 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města  Přerova – nájem 
nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 507/1 o výměře 250 m² a 4933 o výměře 30 m² v k.ú. Přerov 
žadateli – Ceving s.r.o., se sídlem Přerov, nábř. P.F.B. 14, IČ: 65142586 za účelem umístění zařízení 
staveniště. 

___________________________________________________________________________ 

1060/32/6/2008 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. 

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 61,8 m²  ze dne 21.12.2007  ve znění dodatků,  
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a paní Pavlínou 
Jemelíkovou, místem podnikání Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory 61,  IČ: 61617253,  jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.5.2008. 

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

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2   
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) o výměře 61,8  m²   pro žadatele - neziskové sdružení 
COLORÉDO, o.s., se sídlem Přerov I - Město, Na hrázi 24, IČ: 28552989 za účelem užívání 
prostor jako zkušebna tanečního kroužku. 

___________________________________________________________________________ 

1061/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku města Přerova - části pozemku p.č. 
265 zahrada a pozemku p.č. st 553 zast. plocha v k.ú. Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 265 zahrada o výměře      

338 m² a pozemku p.č. st. 553 zast. plocha o výměře 16 m², vše v k.ú. Předmostí vzniklého    
na základě nájemní smlouvy ze dne 31.5.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a J. a M.V., dohodou k 30.4.2008. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 265 zahrada o výměře 

338 m² a pozemku p.č. st. 553 zast. plocha o výměře 16 m², vše v k.ú. Předmostí žadateli 
(J.V.). 

___________________________________________________________________________ 

1062/32/6/2008 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  se neusnesla ve věci schválení záměru statutárního města Přerova 
- nájmu 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), kanceláře č. 59 o výměře      
67 m²    pro   Romskou občanskou iniciativu o.s.  v  Přerově , se sídlem Přerov I - Město, Dluhonská 
2426,  IČ: 22662219 za účelem  užívání prostor jako kancelář Agentury pro lidi v nouzi v Přerově. 

___________________________________________________________________________ 

1063/32/6/2008 Záměr města Přerova –  převod  části  pozemku p.č. 456/3 v k.ú. 
Lověšice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova   úplatný převod  části 
pozemku  456/3 ostatní plocha  o výměře cca 200 m² v  k.ú. Lověšice u Přerova,  z vlastnictví  
Olomouckého kraje, správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví  
Statutárního města Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1064/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věcí            
z majetku statutárního města Přerova –   části pozemku p.č. 2403    
v k.ú. Přerov. 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části  
pozemku p.č. 2403 ost. pl.  o výměře cca 250 m²  v  k.ú. Přerov, z vlastnictví  statutárního města 
Přerova do vlastnictví žadatelů společnosti AVČ s.r.o. , Wilsonova 12, Přerov I-Město, IČ:  25848984. 

___________________________________________________________________________ 

1065/32/6/2008 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. 

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) -  místnosti č. 108  o výměře 6,6 m²    
pro   neziskové sdružení AMADEUS o.s., se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Na Horecku 557,  
IČ: 26537311 za účelem  užívání prostor pro klubovou činnost mládeže. 

___________________________________________________________________________ 

1066/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 57 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod pozemku 
p.č. 57 zahrada  o výměře 74 m²  v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
žadatelky – paní G.D. 

___________________________________________________________________________ 

1067/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 478 a pozemků ve 
zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZE-PK) p.č. 292, 
ZE-PK p.č. 348, ZE-PK p.č. 476, ZE-PK p.č. 478, ZE-PK p.č. 479, ZE-
PK p.č. 482, ZE-PK p.č. 484 a ZE-PK p.č. 485 vše v k.ú. Lověšice         
u Přerova a pozemků p.č. 1649, p.č. 1660 a p.č. 2154 vše v k.ú. Bochoř 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 
478 ost.pl. o výměře 1300 m² a pozemků ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZE-
PK) p.č.  292 o výměře 3508 m², ZE-PK p.č. 348 o výměře 7988 m², ZE-PK p.č. 476 o výměře       
319 m², ZE-PK p.č. 478 o výměře 814 m², ZE-PK p.č. 479 o výměře 3207 m², ZE-PK p.č. 482            
o výměře 65 m², ZE-PK p.č. 484 o výměře 1528 m² a ZE-PK p.č. 485 o výměře 457 m² vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 1649 orná půda o výměře 5639 m², p.č. 1660 orná půda o výměře 
966 m² a p.č. 2154 orná půda o výměře 4222 m² vše v k.ú. Bochoř ve vlastnictví statutárního města 
Přerova žadateli – společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30,     
IČ: 25380893. 

___________________________________________________________________________ 

1068/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 471 a pozemků ve 
zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZE-PK) p.č. 255/1, 
ZE-PK p.č. 467, ZE-PK p.č. 468, ZE-PK p.č. 469, ZE-PK p.č. 470, ZE-
PK p.č. 472 vše v k.ú. Lověšice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. mění své usnesení z 29. schůze konané dne 5.3.2008 č. usn. 896/29/6/2008 A-17, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova – nájem pozemků p.č. 245/1, p.č 245/2, pozemku 
parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 241 a pozemku parcela ve 
zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 255/1 vše v k.ú.Lověšice u Přerova 
žadateli – panu P.S., a to tak, že ze schváleného  záměru se vypouští pozemek parcela ve 
zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 255/1 v k.ú.Lověšice 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 471 ost.pl. o výměře     

2596 m² a pozemků ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZE-PK) - p.č. ZE-
PK 255/1 o výměře 10509 m², p.č.   ZE-PK p.č. 467 o výměře 883 m², ZE-PK p.č. 468            
o výměře 30 m², ZE-PK p.č. 469 o výměře 880 m², ZE-PK p.č. 470 o výměře 1146 m² a ZE-
PK p.č. 472 o výměře 824 m²  vše v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 
Přerova žadateli – společnosti Rovina Agro a.s., se sídlem Hulín, Kroměřížská 134.  

___________________________________________________________________________ 

1069/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí- 
změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 907/29/6/2008 z 29. schůze, konané dne 
5.3.2008, kterým schválila  –  záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod části pozemku p.č. 
30/7 ost.pl. o výměře cca  1870 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova              
do vlastnictví žadatele – JUDr. Ing. P.W. 
Na prodej uvedeného pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je schválení nového územního plánu, kterým budou pozemky  
(pozemek p.č. st. 772 a převáděná část p.č. 30/7 oba v k.ú.Předmostí) v dané lokalitě určeny                
k funkčnímu využití  stavby občanské vybavenosti a nabytí budovy – stavba bez č.p./č.ev., stavba 
technické vybavenosti na pozemku p.č. st. 772 a pozemku st. 772 zast.pl. žadatelem (což bude 
prokázáno předložením kupní smlouvy s vkladovým razítkem).  
Kupní smlouva bude uzavřena při splnění výše uvedených podmínek do 90 dnů od doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem žadatelem. Kupní cena pozemku 
bude stanovena znaleckým posudkem na určení ceny v místě a čase obvyklé, ke dni převodu pozemku. 
Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku bude hradit nabyvatel. 
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Změna se týká vypuštění II., III. a IV. odstavce usnesení a doplnění nového textu: 
 
"Kupní smlouva bude uzavřena současně s kupní smlouvou mezi JUDr. Ing. P.W. (jako kupujícím) a 
společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7 (jako prodávajícím) na převod budovy 
bez č.p./č.ev.  na pozemku p.č. st. 772 přístlušné k části obce Přerov II. - Předmostí a pozemku p.č. st. 
772 v k.ú. Předmostí a to  nejpozději do 30.6.2008." 

___________________________________________________________________________ 

1070/32/6/2008 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 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), místnost č. 81  o výměře 10 m²    pro   Ing. 
Jana Dostála, místem podnikání Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2547/12,  IČ: 13434306 za účelem  
užívání prostor jako kancelář. 

___________________________________________________________________________ 

1071/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova -převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – budova objekt bydlení č.p. 12 
na pozemku p.č. 365, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto, pozemek 
p.č.365, budova objekt bydlení č.p.11 na pozemku p.č. 366, příslušná k 
části obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č. 366 vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –úplatný převod 
nemovitých věcí - budova objekt bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, příslušná k části obce Přerov I-
Město, pozemek p.č.365 zast.pl. o výměře 382 m², budova objekt bydlení č.p.11 na pozemku p.č. 366 
zast.pl. o výměře 366 m², příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č. 366 vše k.ú. Přerov ve 
vlastnictví společnosti ALIMENTARE a.s.,IČ 60792817 se sídlem tř. gen. Janouška 2854/2, Přerov, 
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1072/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka/převod nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.230, p.č.231, p.č. 
203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1, p.č. 4931 a p.č. 4934 vše k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova- pozemků p.č. 230 zast.pl o výměře 338 m² , p.č. 231 ost.pl.           
o výměře 291 m², p.č.203 zast.pl. o výměře 560 m² , p.č. 205 zast.pl. o výměře 402 m², 
p.č.207/1 zast.pl. o výměře 368 m², p.č. 208/1 zast.pl. o výměře 284 m², p.č. 4931 ost.pl.          
o výměře 178 m² a p.č. 4934 ost.pl. o výměře 1580 m² vše k.ú. Přerov společnosti PSS 
Přerovská stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov I - město, Skopalova 2861/7. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 230 zast.pl o výměře 338 m² , p.č. 231 ost.pl. o 
výměře 291 m² , p.č. 4934 ost.pl. o výměře 1580 m² a částí pozemků p.č.203 zast.pl. o výměře 
cca 540 m² , p.č. 205 zast.pl. o výměře cca 377 m², p.č.207/1 zast.pl. o výměře cca 328 m², p.č. 
208/1 zast.pl. o výměře cca 260 m², p.č. 4931 ost.pl. o výměře cca 168 m² vše k.ú. Přerov 
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společnosti PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov I - město, Skopalova 
2861/7. 

___________________________________________________________________________ 

1073/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova: nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 278 41 090, se sídlem Přerov I – Město, Na 
hrázi 3165/17, PSČ 750 02, a nájem věcí movitých. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova v celkové pořizovací ceně ve výši 42,654.433,65 Kč 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 278 41 090, se sídlem Přerov I – Město,         
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02:  
 
1. Areál zahradnictví Michalov: 
     a) - část pozemku p.č. 6846/1 o výměře – 4.517 m² (zahrada)                 =   677 550,-Kč 
 - část pozemku p.č. 6846/3 o výměře -     305 m² (zast. pl. a nádvoří) =     42 700,-Kč 
 - část pozemku p.č. 6846/4 o výměře -     891 m² (zast. pl. a nádvoří) =   124 740,-Kč 
 - pozemek        p.č. 6846/2 o výměře -     446 m² (zast. pl. a nádvoří) =      62 440,-Kč 
 - pozemek        p.č. 6846/5 o výměře -     331 m² (zast. pl. a nádvoří) =      46 340,-Kč 
 - pozemek        p.č. 6846/6 o výměře -     446 m² (zast. pl. a nádvoří) =      62 440,-Kč 
 - pozemek        p.č. 6846/7 o výměře -     641 m² (zast. pl. a nádvoří) =      89 740,-Kč 
 celkem                          -   7.577 m² vše v k.ú. Přerov   =  1 105 950,-Kč 
 
      b)  - část pozemku p.č. 4730/1 o výměře -  3.585 m² (ost. plocha)            =      10 755,-Kč 
 - pozemek        p.č. 4728/1 o výměře -     130 m² (zast. pl. a nádvoří) =      18 135,-Kč 
 - pozemek        p.č. 4728/2 o výměře -     148 m² (zast. pl. a nádvoří) =      20 646,-Kč 
 - pozemek        p.č. 4728/3 o výměře -     871 m² (zast. pl. a nádvoří) =  121 504,50 Kč 
 - pozemek        p.č. 4730/2 o výměře -     136 m² (zast. pl. a nádvoří) =     18 972,-Kč 
 celkem                          -   4.870 m²                               =  190 012,50 Kč 
 
      c) Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
                - budova bez č.p. na pozemku p.č. 6846/2 (objekt obč. vybav.)   =  1 793 283,50 Kč 
        - budova č.p. 715 na pozemku p.č. 4728/1                                    =     289 393,83 Kč 
     - budova bez č.p. na pozemku p.č. 4728/2 (zemědělská stavba)   =       33 340,47 Kč 
     - budova bez č.p. na pozemku p.č. 4730/2 (objekt obč. vybav.)    =    376 217,98 Kč 
               celkem                                                                                            = 2 492 235,78 Kč 
      Celková výměra pozemků areálu zahradnictví Michalov činí 12.447 m² a nachází se v k.ú.Přerov 
 
2.  Hájenka Svrčov: 
 
 a) - pozemek p.č. 73 o výměře –    760 m² (zahrada)                          =   114 000,-Kč 
     - pozemek p.č. 74 o výměře – 2.850 m² (zahrada)                          =   427 500,-Kč 
     - pozemek p.č. 75 o výměře – 1.537 m² (zahrada)                          =   230 550,-Kč 
     - pozemek p.č. 19 o výměře – 1.080 m² (zast. pl. a nádvoří)          =   162 000,-Kč 
                celkem                                     6 227 m²                                         =   934 050,-Kč 
 b) – budova hájenky Svrčov č.p. 9 na pozemku p.č. 19 vč. příslušenství (stodola +   
                   chlévy)                                                                                          = 1 361 014,-Kč 
. 
 
3. Útulek pro zvířata: 
 
 a) – pozemek p.č. 6607 o výměře    - 3.973 m² (ostatní plocha)          =   200 000,-Kč 
                - pozemek p.č. 6604 o výměře    - 2.163 m² (ostatní plocha)           =       6 489,-Kč 
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                - pozemek p.č. 6603/2 o výměře -      30 m² (zast. pl. a nádvoří)     =        2 325,-Kč 
     - pozemek p.č. 6603/1 o výměře – 1.963 m² (zahrada)                    =      60 853,-Kč 
                celkem                                        - 8 129 m²                                     =     269 667,-Kč 
 
 b) Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
                – budova technické vybavenosti (útulek pro zvířata) na p.č. 6607 a 6604 dosud   
                   nezapsaná v katastru nemovitostí                                                 = 4 549 297,-Kč 
     - budova s č. evidenčním 311 na p.č. 6603/2                                   =    388 619,-Kč 
                celkem                                                                                              = 4 937 916,-Kč 
Celková výměra pozemků činí 8.129 m² vše v k.ú. Přerov. 
4. Hřbitov:     
 
 a) – pozemek p.č. 1873/8 o výměře   - 1.320 m² (zast. pl. a nádvoří)     =   198 000,-Kč 
                - pozemek p.č. 1873/7 o výměře   - 2.130 m² (zast. pl. a nádvoří)     =   319 500,-Kč 
                - pozemek p.č. 1873/23 o výměře -   105 m² (zast. pl. a nádvoří)      =     15 750,-Kč 
                - pozemek p.č. 1873/26 o výměře -       32 m² (zast. pl. a nádvoří)    =       4 800,-Kč 
                - pozemek p.č. 1873/27 o výměře -       29 m² (zast. pl. a nádvoří)    =       4 350,-Kč 
                - pozemek p.č. 1872 o výměře      -     190 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     28 500,-Kč 
                - pozemek p.č. 1873/4 o výměře   -     183 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     27 450,-Kč 
                celkem                                           -  3.989 m²                                   =   598 350,-Kč   
               b) Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
                – budova č.p. 2857 (obřadní síň) na p.č. 1873/8                             = 5 640 000,-Kč 
                - budova č.p. 709 (budova technické vybavenosti, garáže a vazárna květin) na p.č.  
                  1873/7                                                                                           = 2 884 511,55 Kč 
                - budova bez č.p. (objekt občanské vybavenosti – prodejna květin) na p.č. 1873/4 
 
                - budova bez č.p. (stavba občanské vybavenosti) na p.č. 1873/23 
                - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 1873/26 
                - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 1873/27 
                - budova č.p. 816 (budova technické vybavenosti) na p.č. 1872 
                celkem                                                                                              =195 251,32 Kč 
 
                celkem za vše uvedeno v bodě b)                                                = 8 719 762,87 Kč 
Celková výměra pozemků činí 3.989 m² vše v k.ú. Přerov. 
 
5. Skládka Žeravice: 
 
 a) – pozemek p.č. 1537/1 o výměře – 2.216 m² (orná půda)                  =   471 042,-Kč 
     - pozemek p.č. 1537/2 o výměře -       17 m² (ostatní plocha)            =       3 614,-Kč 
     - pozemek p.č. 1537/3 o výměře -     102 m² (ostatní plocha)            =     21 682,-Kč 
     - pozemek p.č. 1537/4 o výměře -     212 m² (orná půda)                  =       4 899,-Kč 
     - pozemek p.č. 1535 o výměře –        380 m² (ostatní plocha)           =       1 140,-Kč 
             - pozemek p.č. 1538/1 o výměře – 20.816 m² (orná půda) 
     - pozemek p.č.1538/2 o výměře – 11.797 m² (ostatní plocha) 
     - pozemek p.č. 1538/4 o výměře    -  6.020 m² (orná půda) 
     - pozemek p.č. 1538/6 o výměře    -  1.011 m² (orná půda)              = 107 247,90 Kč 
     - pozemek p.č. 1538/7 o výměře    -   1.655 m² (ostaní plocha)  
      - pozemek p.č. 1538/8 o výměře   -   1.850 m² (orná půda) 
                 - pozemek p.č. 1538/9 o výměře   -  5.436 m² (ostatní plocha) 
                 - pozemek p.č. 1538/10 o výměře -     838 m² (ostatní plocha) 
                   
Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Žeravice o celkové výměře 52.350 m²  
 
                  - pozemek p.č. 1222 o výměře     -  6.250 m² v k.ú. Čekyně         =     42 250,-Kč 
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                  celkem                                         - 58 600 m²                              =  651 874,90 Kč 
 
 b) Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
        – budova bez č.p. (třídírna komunálního odpadu) na p.č. 1538/9 (nezapsaná   
                   v katastru nemovitostí)                                                                  = 7 601 790,-Kč 
                - budova bez č.p. (vrátnice) na p.č. 1535 a 1538/10 a 1538/2 (nezapsána v KN) 
                                                                                                                         =  1 001 692,-Kč 
                - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 1538/1, 1538/10 (nezaps. v KN) =  1 018 438,-Kč 
                celkem                                                                                             =  9 621 920,-Kč                 
 
6. Areál Technických služeb města Přerova: 
 
 a) – pozemek ve zjednodušené evidenci – graf. přídělo výměře (dále jen ZE-GP)   –  
                 p.č. 6580 o výměře  - 2.500 m²                                                        =      7 500,-Kč  
     - pozemek ve ZE – GP p.č. 6581 o výměře – 50 m²                           =         150,-Kč 
     - pozemek ve ZE – GP p.č. 6577/1 o výměře – 8.500 m²                   =    25 500,-Kč 
     - pozemek p.č. 6577/184 o výměře -   143 m²  (zast. pl. a nádvoří)   =     21 450,-Kč 
                 - pozemek p.č. 6577/178 o výměře -    178 m² (zast. pl. a nádvoří)    =    26 700,-Kč 
                 - pozemek p.č. 6577/119 o výměře -      19 m² (zast. pl. a nádvoří)    =      2 850,-Kč 
                 - pozemek p.č. 6577/175 o výměře – 1.152 m² (zast. pl. a nádvoří)    =  172 800,-Kč 
                 - pozemek p.č. 6577/176 o výměře -     871 m² (zast. pl. a nádvoří)    =  130 650,-Kč 
               
Celková výměra pozemků činí 13.413 m² vše v k.ú. Přerov                              =   387 600,-Kč 
 
 
 b) Budovy včetně všech součástí a příslušenství 
        - budova č.p. 3165/17 (jiná stavba) vlastní budova TSMP na pozemku p.č. 6577/177 
                                                                                                 =  4 156 532,60 Kč 
       - budova bez č.p. (jiná stavba -sklad olejů) na p.č. 6577/183        =       153 754,-Kč 
    - budova bez č.p. (jiná stavba – techn. vybav) na p.č. 6577/178   =       828 503,-Kč 
                - budova bez č.p. (jiná stavba) na p.č. 6577/184   
    - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 6577/119 
    - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 6577/123                                   =    2 260 436,-Kč 
    - budova bez č.p. (jiná stavba - sklady) na p.č. 6577/175             =   1 997 000,-Kč 
    - budova bez č.p. (garáž – dílny) na p.č. 6577/176                       =   1 987 855,-Kč 
               celkem                                                                                          = 11 384 080,60 Kč 
 
a to na dobu určitou do 31.12.2008 za nájem ve výši ročního účetního odpisu pronajímaného majetku 
v celkové částce 5 010 000,- Kč. 

___________________________________________________________________________ 

1074/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 2883/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 956 m2 v k.ú. Přerov do podílového 
vlastnictví:  
1. společného jmění manželů J. a E.V. ve výši id. 783/30391 za kupní cenu ve výši 7 057,- Kč (tj. 

320,- Kč/m²)  - dle návrhu žadatele 
 
2. společného jmění manželů Z. a H.L. ve výši id. 776/30391 za kupní cenu ve výši 6 994,- Kč (tj. 

320,- Kč/m²) - dle návrhu žadatele. 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

1075/32/6/2008 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č. 820 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 820 orná půda označené dle geometrického plánu č. 553-240/2007 jako 
pozemek p.č. 820/2 orná půda o výměře 53 m² v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. J.Š. za kupní cenu ve výši 16 600,- Kč (tj. 313,- Kč/m²). 

___________________________________________________________________________ 

1076/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.  445  a  pozemků p.č. 443/2,443/3,446/1,446/2,455 a  
úplatný převod nemovitých věcí  do majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 458 v še  v   k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
1. schválit úplatný převod  části pozemků p.č. 443/2 zastavěná plocha o výměře 367 m², p.č. 443/3 

zastavěná plocha o výměře  573 m²,  p.č. 446/1 ostatní plocha o výměře  677 m², 446/2 
zastavěná plocha o výměře  78 m²,  455 ostatní plocha o výměře 182 m², p.č. 4938/2 zastavěná 
plocha o výměře 3 m²,  a části pozemku  p.č. 445  ostatní plocha   dle geometrického plánu č. 
3700-224/2006  se jedná   o pozemek p.č. 445/2 o výměře 15 m² vše  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, za cenu  v čase a místě 
obvyklou, dle znaleckého posudku JUDr. Vratislava Dočkalíka  č.1605/18/08, která činí             
1 027 950,- Kč. 

 
2. schválit úplatný převod části pozemku p.č. 458 ostatní plocha  dle geometrického plánu             

č. 3700-224/2006 se jedná o pozemek p.č. 458/2 o výměře  8 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví  
Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Přerov, Bartošova 24  do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu  v čase a místě 
obvyklou, dle znaleckého posudku JUDr. Vratislava Dočkalíka  č.1605/18/08, která činí             
2 400,- Kč.  

___________________________________________________________________________ 

1077/32/6/2008 Převod nemovitých věcí  z   majetku statutárního města Přerova –  
jednotky č. 2605/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 
2604, č.p. 2605, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov. 

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod jednotky č. 2605/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2604, č.p. 2605,  
příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov, Dvořákova 41, 43,  
o výměře 54,5 m²  včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a pozemku ve 
výši id. 545/26551 z  vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2604, č.p. 2605, Dvořákova 41, 43  v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, 
Dvořákova 2605/43, IČ: 25883461 za kupní cenu ve výši 25 000,- Kč (t.j. 459,- Kč/m²) dle návrhu 
Společenství vlastníků jednotek. 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

1078/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1368/23 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v 
k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 1368/23 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 675/27987 za cenu 
611.518,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 
675/27987 za cenu 8.784,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 620.302,- 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 P.a J.K., přičemž převod 
bude realizován v termínu do 31.10.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1079/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2722/3 v objektu bydlení č.p. 2722, 2723, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/68, 
p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2722/3 v objektu bydlení č.p. 2722, 2723, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/68, p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov (Bří. Hovůrkových 
18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení 
ve výši 603/21875 za cenu 487.605,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 
5307/68, p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov ve výši 603/21875 za cenu 15329,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 502.934,- 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.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.5.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1080/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1351/20 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 
1378, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/16 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 1351/20 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4, 6, 8) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 
196/13975 za cenu 542.215,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/16       
v k.ú. Přerov ve výši 196/13975 za cenu 7.265,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou 
cenu 549.480,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana 
L.Ž., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.10.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1081/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 292/4 v objektu bydlení č.p. 291, 292, 
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příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39      
v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 292/4 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 543/25060 za cenu 
490.637,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov ve výši 
543/25060 za cenu 9.965,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 500.602,- Kč, dle 
vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu 
stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana R.H., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.10.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1082/32/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí              
do majetku Statutárního města Přerova – část pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) p.č. 2580 v k.ú. Přerov. 

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

___________________________________________________________________________ 

1083/32/6/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
úplatný převod pozemku p.č. 214/2 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 214/2 trvalý travní porost o výměře 95 m² v k.ú.Penčičky z majetku České 
republiky - Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a do majetku 
statutárního města Přerova za kupní cenu 2.440,- Kč, t.j. 25,68 Kč/m² - cena dle znaleckého posudku. 

___________________________________________________________________________ 

1084/32/6/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí     
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č.2602/6 a 
p.č.4119 v k.ú.Troubky nad Bečvou  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.693/30/3/2006 C-1, bod.9 z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.10.2006, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí – částí pozemků p.č.2602/6 a p.č.4119  
v k.ú. Troubky nad Bečvou z vlastnictví J.P. do vlastnictví statutárního města Přerova, tak, že text:  
 
„p.č.2602/6 ost. plocha o výměře 109 m² a p.č.4119 orná půda o výměře 125 m² z vlastnictví J.P. za 
kupní cenu ve výši max. 56.160,-Kč (tj. 240,-Kč/m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.2602/6 ost. plocha o výměře cca 109 m² a p.č.4119 orná půda o výměře cca 125 m² z vlastnictví 
Z.B. a L.G.(každý ½) za kupní cenu ve výši max. 56.160,-Kč (tj. 240,-Kč/m²)“.                          

___________________________________________________________________________ 
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1085/32/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
p.č.5809/2, p.č.5810/2 , p.č.5811/2 a p.č.5805/1  v k.ú. Přerov. 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
p.č.5781/1  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
pozemků p.č.5805/1 ovocný sad o výměře 6.568 m² , p.č.5809/2 ovocný sad o výměře 1.811 m², 
p.č.5810/2 zahrada o výměře 258 m² a p.č.5811/2 ovocný sad o výměře 182 m² vše v k.ú. Přerov 
(celkem o výměře 8.819 m²) ve vlastnictví statutárního města Přerova za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku - cena v místě a čase obvyklá 3.904.525,-Kč, tj. 442,70 Kč/m²  za část pozemku 
p.č. 5781/1 dle geometrického plánu č.3658-69/2006 označené jako pozemek p.č. 5781/61 orná půda  
o výměře 1894 m² v k.ú.Přerov  ve vlastnictví společnosti TAMAR s.r.o., IČ 64088766, se sídlem 
Vídeňská 9, Olomouc za cenu stanovenou dle znaleckého posudku-cena v místě a čase obvyklá 
1.013.290,-Kč, tj. 535,- Kč/m².  
  
s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Společnost TAMAR s.r.o. doplatí statutárnímu 
městu Přerovu rozdíl cen směňovaných nemovitostí ve výši 2.891.235,- Kč. 

___________________________________________________________________________ 

1086/32/6/2008 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. 4  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 15.12.2005, ve znění 
dodatků, uzavřené   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    a  společností MITRA 
Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Trávník 1117/30,  IČ: 61944238, jako nájemcem.   
Dodatkem se mění původní výměra 26,9 m²  na novou výměru 20,9 m²  a původní výše nájemného    
22 464,- Kč/rok (t.j. 835,-  Kč/m²/rok) na novou výši  17 451,50  Kč/rok.  Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1087/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí  – části pozemku p.č.240/2 v k.ú. Přerov        
v majetku  statutárního města Přerova. 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku   p.č. 240/2, zast. plocha a nádvoří v 

k.ú. Přerov o výměře  48 m2  mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a ČEZ 
distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako nájemcem za cenu 
500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 24.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude provozování trafostanice. 

 
2. ukládá  Odboru právnímu jednat se spol. ČEZ distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

Děčín 4, IČ 27232425 ve věci úhrady nájmu za užívání výše uvedené nemovitosti za období 
uplynulých dvou let. 

Kontrolní termín: květen 2008 

3. ukládá náměstkyni primátora Mgr. Eleně Grambličkové jednat se spol. ČEZ distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 o možnosti přemístění trafostanice. 

Kontrolní termín: květen 2008 
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___________________________________________________________________________ 

1088/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Tomášem Jiřím, uzavřené dne 9. 9. 1998 na  

nájem části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 11 m², - pod zbudovanou přístupovou komunikací 
(chodník a schodiště) do prodejny - který leží v k.ú. Přerov, dohodou. 

 
2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p.č. 

2883/1 o výměře 11 m², - pod zbudovanou přístupovou komunikací (chodník a schodiště) do 
prodejny - který leží v k.ú. Přerov s paní Ivanou Pěčkovou (sídlo: Přerov I-Město, Velká 
Dlážka 2798/20, IČ: 63233207) a to ke dni následujícímu po dni, ke kterému bude ukončen 
nájem předmětné části pozemku s panem T.J. 

___________________________________________________________________________ 

1089/32/6/2008 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 15.12.2005, ve znění 
dodatků, uzavřené   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    a  společností ROKOS 
a spol., s.r.o., se sídlem Přerov,  Trávník  30,  IČ: 60779683, jako nájemcem.   
Dodatkem se mění původní výměra 94 m²  na novou výměru 88 m²  a původní výše nájemného         
42 672,- Kč/rok (t.j. 454,- Kč/m²/rok) na novou výši  39 952,-  Kč/rok.  Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1090/32/6/2008 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. 2 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 15.12.2005, ve znění dodatků, 
uzavřené   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    a  panem Ladislavem Janásem - 
LaJa, místem podnikání Přerov I - Město, Želatovská 548/32,  IČ: 65916409, jako nájemcem.   
Dodatkem se nově pronajímá část  pozemku p.č. 2294/7 v k.ú. Přerov o výměře 18 m² za účelem 
parkování firemního vozidla.  Nájemné se zvyšuje o částku  7 200,- Kč/rok (t.j. 400,- Kč/m²/rok).  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1091/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 904  na pozemku p.č. 3348 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nájem části 
nebytových prostor v objektu k bydlení  č.p. 904, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
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pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov  ze dne 1.6.2001, ve znění dodatků, uzavřené   mezi městem 
Přerovem, jako pronajímatelem    a  Českým červeným křížem - oblastním spolkem Přerov, se sídlem 
Přerov, U Bečvy 1, IČ: 49558561, jako nájemcem.   
Dodatkem se mění původní výměra 694,3 m² na novou výměru 597,9 m². Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1092/32/6/2008 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 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na nájem  části nebytových prostor v objektu       

k bydlení   č.p.   904, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 3348              
o výměře 30 m²  a částí pozemků p.č. 3349/1 ostatní plocha  a p.č. 3347/1 ostatní plocha,        
o celkové výměře pozemků 180 m², vše v k.ú. Přerov ze dne 12.12.2007, uzavřené  mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a   společností UBB spol. s  r.o., se sídlem 
Olomouc, Holická 1173/49a, IČ: 27804496, jako nájemcem.   

 Dodatkem se mění užívaná výměra části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 904 na 
pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov, kdy původní výměra 30 m²   se mění na novou výměru   
103,7 m².  Výměra užívaných částí pozemků p.č. 3349/1 ostatní plocha  a p.č. 3347/1 ostatní 
plocha, o celkové výměře pozemků 180 m², vše v k.ú. Přerov    se nemění.   
Dodatkem se zároveň mění nájemné následovně: 
za užívání části nebytových prostor v objektu k bydlení  č.p. 904 na pozemku p.č. 3348 v k.ú. 
Přerov o výměře 103,7 m² činí nájemné 103 700,- Kč/rok (t.j. 1 000,- Kč/m²/rok), 

 za užívání částí pozemků p.č. 3349/1 ostatní plocha  a p.č. 3347/1 ostatní plocha, o celkové 
výměře pozemků 180 m², vše v k.ú. Přerov  za období květen až září kalendářního roku činí 
nájemné 30 000  Kč  (t.j 400,- Kč/m²/rok, t.j. 6 000,- Kč/měsíc). 

 Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
 2. schvaluje záměr  statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 3347/1 ostatní plocha 

v k.ú. Přerov o výměře 320 m²  žadateli - UBB spol. s  r.o., se sídlem Olomouc, Holická 
1173/49a, IČ: 27804496  za účelem provozování občerstvení. 

___________________________________________________________________________ 

1093/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5042 
ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře  34  m² v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a P.a M.H. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem bude činit 
6 800,- Kč/rok, tj. 200,- Kč/m²/rok. 
Účelem nájmu bude  zřízení a provoz  restaurační  předzahrádky. 

___________________________________________________________________________ 

1094/32/6/2008 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 ruší své usnesení ze dne 26.3.2008 č. 994/30/8/2008, kterým 
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na nájem nebytových  prostor v objektu  bytový dům č.p. 
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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. 

___________________________________________________________________________ 

1095/32/6/2008 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 649 v k.ú.Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 649 
trvalý travní porost o výměře 5534 m² v k.ú. Penčičky mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a Zemědělským družstvem Kokory, se sídlem Kokory 381, IČO: 00149225 (jako 
nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1. rok vždy k 1.10. 
běžného roku. Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájemné je stanoveno ve výši 
579,- Kč, t.j. 0,1046 Kč/m². 

___________________________________________________________________________ 

1096/32/6/2008 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části  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  (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 neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. Výše nájemného činí  131 400,- Kč/rok (t.j. 1 500,- Kč/rok/m²). Účelem nájmu je 
provozování kavárny.  

___________________________________________________________________________ 

1097/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 245/1, p.č 245/2 a pozemku ZE,PK p.č. 241 vše  v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 245/1 
orná půda o výměře 1214 m², p.č 245/2 orná půda o výměře 2167 m² a pozemku parcela ve 
zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 241 o výměře 5565 m²   vše v k.ú.Lověšice       
u Přerova, mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.S. (jako nájemcem). 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. Účelem 
nájmu je provozování zemědělské činnosti. Roční nájem bude činit 717,- Kč, t.j. 0,0801 Kč/m²/rok. 

___________________________________________________________________________ 

1098/32/6/2008 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.192, příslušného   
k části obce Přerov I – Město, na  pozemku p.č. 3157/6  v  k.ú. 
Přerov. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu bytový dům 

č.p.192, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na  pozemku p.č. 3157/6  v  k.ú. Přerov, 
Kozlovská 6, o výměře 184,10 m² ze dne 26.6.1990 ve znění dodatků,  uzavřené mezi městem 
Přerovem, jako pronajímatelem  a obchodní  firmou  ELZA CZ s.r.o., se sídlem Praha 5 - 
Smíchov, Holečkova 103/21, IČ: 61975541, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena 
dohodou ke dni  31.5.2008. 

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

č.p.192, příslušnému  k části obce Přerov I – Město, na  pozemku p.č. 3157/6  v  k.ú. Přerov, 
Kozlovská 6,  o výměře 184,10 m²   a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor. 
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Nové Přerovsko  a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2 000,- Kč. 

___________________________________________________________________________ 

1099/32/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu  k bydlení č.p. 691,  příslušnému         
k části obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č. 779 v k.ú.  Přerov. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření dodatku č. 11  k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu k bydlení  č.p. 691, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 779,  Husova 16 v k.ú.Přerov  ze dne 10.10.1990, uzavřené mezi Městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a   paní D.V.,  paní  R.P.,  paní 
V.V. a  paní  J.C.  jako nájemci. 
Dodatek se týká vypuštění jednoho z nájemců. Původní nájemce: 
paní D.V.,  paní  R.P.,  paní V.V. a  paní  J.C.      
se mění na nového nájemce: 
paní D.V.,  paní  R.P. a paní V.V. 
Ostatní  ujednání smlouvy se nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1100/32/6/2008 Nájem nemovitých 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 nájem nemovitých 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, 



 27 

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 rekonstrukce rozvodů studené 
vody na těchto pozemích (koupaliště Penčice), 
13. vodní nádrž Penčice na pozemku p.č.216/1 v k.ú. Penčičky, 
 
a to na dobu určitou do 30.4.2011 za nájem ve výši 3.600.000 Kč ročně 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. 

___________________________________________________________________________ 

1101/32/6/2008 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 150, příslušnému k části 
obce Přerov I –Město, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 
150, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov, Náměstí T.G.M. 8 
(bývalý bufet) o výměře 305,03 m² do podnájmu pro společnost Josef Pospíšil – Výrobna lahůdek a 
uzenin, s.r.o., se sídlem Holešov, Tovární 1627, IČ: 25581210, když nájemcem nebytových prostor je 
společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Komenského 1035/4, IČ: 62360540. 

___________________________________________________________________________ 

1102/32/6/2008 Podnájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 148, příslušnému      
k  části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 136   v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu k bydlení  č.p. 148,  příslušnému    

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

 
2. souhlasí se zřízením a trváním sídla firmy  Solsys - Morava  s.r.o., IČ: prozatím nepřiděleno      

na adrese  Přerov I - Město, Kratochvílova 1po dobu trvání podnájmu. 

___________________________________________________________________________ 

1103/32/6/2008 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 smlouvy o výpůjčce 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 celkové výměře 98,6 m² (místnosti č. 44  a  č. 49 A,B)   mezi 
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statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Městskou knihovnu v Přerově, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Přerov I - Město,  Žerotínovo nám. 211/36,  IČ: 70887616, jako výpůjčitelem.  
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 
využití prostor jako knihovna.    

___________________________________________________________________________ 

1104/32/6/2008 Změna usnesení Rady města č. 921/29/6/2008 G-1 přijatého na její 29. 
schůzi konané dne 5. března 2008 (Výpůjčka nemovité věci v majetku 
Statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2167/1 v k.ú. Přerov) 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města č. 921/29/6/2008 G-1 přijatého na její 
29. schůzi konané dne 5. března 2008 (Výpůjčka nemovité věci v majetku Statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 2167/1 v k.ú. Přerov) a to tak, že se původní text usnesení: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
30.4.1993 mezi městem Přerovem, jako půjčitelem  a Českým hydrometeorologickým ústavem, se 
sídlem Praha-Komořany, Na Šabatce 17, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 
2167/1 ost.pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov. Účelem je umístění automatizované měřicí stanice  
znečištění ovzduší. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou - 15 let. 
 
Dodatkem se mění : 
 
- odst. III. Smlouvy  - doba výpůjčky takto: Výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců.  
- Podmínkou výpůjčky je : 
• zlepšení vzhledu měřicí stanice dle grafického návrhu, který je přílohou č.1 této předlohy a to 
v termínu do 6 měsíců od uzavření tohoto dodatku, 
• umístění světelného panelu zobrazujícího aktuální výsledky měření na objektu stanice. Vzhled 
a technické provedení tohoto panelu bude konzultováno s odborem majetku města." 
 
nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
30.4.1993 mezi městem Přerovem, jako půjčitelem  a Českým hydrometeorologickým ústavem, se 
sídlem Praha-Komořany, Na Šabatce 17, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 
2167/1 ost.pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. Účelem je umístění automatizované měřicí stanice  
znečištění ovzduší. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 15 let. 
 
Dodatkem se mění : 
 
- odst. III. Smlouvy  - doba výpůjčky takto: Výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců.  
- Podmínkou výpůjčky je : 
• vypůjčitel zlepší vzhled měřicí stanice dle grafického návrhu č. 2 přílohy 1. v termínu do 6 
měsíců od uzavření tohoto dodatku, 
• vypůjčitel umožní půjčiteli umístění, provoz a údržbu světelné informační tabule, pokud tím 
nebudou negativně ovlivňovány výsledky měření. Na instalaci, provozu a údržbě světelné informační 
tabule se vypůjčitel nebude finančně podílet. Půjčiteli tímto nevzniká povinnost umístit světelnou 
informační tabuli na automatickou měřící stanici. 
___________________________________________________________________________ 

1105/32/6/2008 Změna subjektů ve smlouvě o výpůjčce č. 23 - 004 - 001 - 08 uzavřené 
dne 30. 1. 2008 mezi Statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a 
Ing. V.S. a B.S. jako vypůjčiteli 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje udělení souhlasu k přenechání předmětu výpůjčky          
k bezplatnému užívání dle ust. Článku III. odstavce (5) smlouvy o výpůjčce č. 23 - 004 - 001 - 08 
uzavřené dne 30. 1. 2008 mezi Statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Ing. V.S. a B.S. jako 
vypůjčiteli. Na základě této smlouvy přenechal vypůjčitel bezplatně půjčiteli do užívání část pozemku 
p.č. 2638/1 o výměře cca 4.000 m² a pozemky p.č. 2638/2 a p.č. 2638/3, vše v k.ú. Přerov. 
Výše zmíněným souhlasem dojde k oprávnění  vypůjčitele k přenechání předmětu výpůjčky             
dle smlouvy o výpůjčce č. 23 - 004 - 001 - 08 do bezplatného užívání společnosti Areál pohody a 
sportu o.p.s. (sídlem: Přerov I - Město, Komenského 1405/36, PSČ: 750 02, IČ: 278 38 111, zapsaná             
v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: O, vložka: 1005) za podmínky, že Areál 
pohody a sportu o.p.s. bude dodržovat podmínky stanovené smlouvou o výpůjčce č. 23 - 004 - 001 - 
08. 

___________________________________________________________________________ 

1106/32/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova  - p.č. 2155/1 a p.č. 2162/2  v k.ú. Přerov . 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a PSS 
Přerovskou stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, IČ 27769585, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. Předmětem smlouvy bude zřízení práva  uložení parovodní přípojky, spojené 
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 2155/1, p.č. 2162/2 v k.ú. Přerov ve prospěch oprávněného.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené se správním 
poplatkem za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

___________________________________________________________________________ 

1107/32/6/2008 Zánik věcného břemene cesty a užívání dle listiny na pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zániku věcného břemene 
zatěžujícího pozemek p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví Statutárního města Přerova, se 
společností Leasing České spořitelny, a.s. (se sídlem Střelničná 1680/8, Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: B, vložka: 3558, IČ: 63999579). Touto smlouvou 
zanikne věcné břemeno zřízené Smlouvou o zřízení věcného břemene č. 3/96/0037/B uzavřené dne 15. 
10. 1996 mezi společností CORFINa, a.s. (se sídlem Střelničná 8/1680, 182 00 Praha 8, IČ:63999579) 
a tehdejším vlastníkem předmětného pozemku - společností Přerovské strojírny a.s. (se sídlem 
Kojetínská ulice, 750 03 Přerov, IČ: 00008311) jako věcné břemeno cesty a užívání (dle listiny). 
Náklady spojené s vkladovým řízením u příslušného katastru nemovitostí ponese Statutární město 
Přerov. Věcné břemeno se ruší bezplatně. 

___________________________________________________________________________ 

1108/32/6/2008 Změna usnesení Rady města Přerova č. 333/10/7/2007 H-2 přijatého   
na 10. schůzi Rady města Přerova dne 10. května 2007 (zřízení věcného 
břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 57/3 a pozemku p.č. 
57/4 v k.ú. Újezdec u Přerova) 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 333/10/7/2007 H-2 přijatého 
na 10. schůzi Rady města Přerova dne 10. května 2007 (zřízení věcného břemene na nemovitém 
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majetku - pozemku p.č. 57/3 a pozemku p.č. 57/4 v k.ú. Újezdec u Přerova) a to tak, že se původní text 
usnesení: 
 
"Rada města Přerova po projednání  schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemen mezi  statutárním městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 42, IČ 
6979711, vlastníkem pozemků p.č. 57/3  zast. plocha a nádvoří a p.č. 57/4 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Újezdec u Přerova, jako budoucím povinným z věcného břemene,  spočívající v právu oprávněného z 
věcného břemene umístit a provozovat „Rozšíření vodovodu v Přerově VI-Újezdci,v ulici Spojovací“ 
v rámci které bude provedeno uložení vodovodního potrubí, umístění vodoměrné šachty a přípojky 
splaškové kanalizace DN 150 (dále jen stavba) a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními 
prostředky na pozemky p.č. 57/3 a p.č. 57/4 v k.ú. Újezdec u Přerova v souvislosti s provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním této stavby. 
Na pozemku p.č. 57/3 v k.ú. Újezdec u Přerova nebude realizována přípojka kanalizace a vodoměrná 
šachta. Tento pozemek bude dotčen pouze vodovodním řadem s ukončením nadzemním hydrantem. 
Budoucí oprávněný se zavazuje, že do tří měsíců ode dne vyhotovení geometrického plánu, kterým 
bude po dokončení stavby zaměřeno a vyznačeno věcné břemeno, nejpozději však do 2 let ode dne 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, doporučeným dopisem vyzve budoucího povinného 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. K tomuto návrhu přiloží budoucí oprávněný výše 
citovaný geometrický plán se zaměřením a vyznačením věcného břemene a současně předloží doklad 
dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), který jej 
opravňuje k užívání stavby .  
Pro případ porušení této povinnosti budoucího oprávněného sjednávají strany smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 2000,- Kč, přičemž náhrada škody tím není dotčena. 
Smluvní strany se zavazují, že do dvanácti měsíců po doručení výzvy, nejpozději však do 3 let          
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, uzavřou spolu smlouvu o zřízení věcného 
břemene, ve které sjednají práva a povinnosti  a za podmínek této smlouvy. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně – za jednorázovou úhradu ve výši stanovené 
znaleckým posudkem navýšenou o náklady za vyhotovení znaleckého posudku, případně též 
geometrického plánu, nebude-li předložena budoucím oprávněným, přičemž celková částka bude 
zaokrouhlena na celé stokoruny a bude činit nejméně 500,- Kč." 
 
nahrazuje tímto textem (změny jsou zvýrazněny kurzívou): 
 
"Rada města Přerova po projednání  schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi  Statutárním městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a Českou Republikou, vlastníkem pozemků p.č. 57/3  zast. plocha a nádvoří a p.č. 57/4 zast. 
plocha a nádvoří oba v k.ú. Újezdec u Přerova (právo hospodařit s předmětnými pozemky vykonáváno 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111), jako budoucím povinným z věcného břemene, spočívajícího    
v právu oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat „Rozšíření vodovodu v Přerově VI-
Újezdci,v ulici Spojovací“ v rámci které bude provedeno uložení vodovodního potrubí, jeho napojení 
na stávající vodovodní řad DN 100, který bude ukončen na pozemku p.č. 57/3 v k.ú. Újezdec u Přerova 
nadzemním hydrantem (dále jen stavba) a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na 
pozemky p.č. 57/3 a p.č. 57/4 oba v k.ú. Újezdec u Přerova v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraňováním této stavby. 
Budoucí oprávněný se zavazuje, že do tří měsíců ode dne vyhotovení geometrického plánu, kterým 
bude po dokončení stavby zaměřeno a vyznačeno věcné břemeno, nejpozději však do 2 let ode dne 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, doporučeným dopisem vyzve budoucího povinného 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. K tomuto návrhu přiloží budoucí oprávněný výše 
citovaný geometrický plán se zaměřením a vyznačením věcného břemene a současně předloží doklad 
dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), který jej 
opravňuje k užívání stavby. Pro případ porušení této povinnosti budoucího oprávněného sjednávají 
strany smlouvy smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, přičemž náhrada škody tím není dotčena. 
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Smluvní strany se zavazují , že do dvanácti měsíců po doručení výzvy, nejpozději však do 3 let         
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, uzavřou spolu smlouvu o zřízení věcného 
břemene, ve které sjednají práva a povinnosti za podmínek této smlouvy. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu trvání stavby a úplatně – za jednorázovou úhradu ve výši 
stanovené na základě zásad oceňování majetku státu obsažených ve vnitřním příkaze č. 1/2008,           
v platném znění, navýšenou o cenu geometrického plánu, nebude-li předložen budoucím oprávněným, 
přičemž celková částka bude zaokrouhlena na celé stokoruny a bude činit nejméně 500,- Kč." 

___________________________________________________________________________ 

1109/32/7/2008 TJ SPARTAK PŘEROV - povolení úlevy z povinnosti zaplatit penále 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci doporučení Zastupitelstvu města Přerova 
povolit občanskému sdružení TJ SPARTAK PŘEROV, se sídlem Přerov, Bezručova 4, IČ 00534935, 
úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 9 633,- Kč a zaplacené penále v této výši vrátit občanskému 
sdružení. 

___________________________________________________________________________ 

1110/32/7/2008 Darovací smlouvy, jimiž se předávají věcné ceny 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovacích smluv, jimiž se předávají věcné ceny nejúspěšnějším 

základním a mateřským školám v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií               
ve školním roce 2007/2008, a to v následující hodnotě: v kategorii „základní školy“ za 1. 
místo do 2 000,-Kč, za 2. místo do 1 500,-Kč, za 3. místo do 1 000,-Kč a v kategorii „mateřské 
školy“ za 1. místo do 2 500,-Kč, za 2. místo do 2 000,-Kč, za 3. místo do 1 500,-Kč,              
za 4. místo do 1 000,-Kč, za 5. místo do 500,-Kč; 

 
2. schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou se vítězi soutěžní ankety Hledá se název pro dub  

v Michalově předává věcná cena v hodnotě do 1 500,-Kč; 
 
3. pověřuje Mgr. Elenu Grambličkovou uzavřením darovacích smluv dle bodu 1 a 2 usnesení. 

___________________________________________________________________________ 

1111/32/7/2008 Dotace na podporu aktivity EVVO – dodatek č.1 smlouvy 
č.0401500207 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu aktivity EVVO č.0401500207, uzavřené se 
Základní školou J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, dne 25.9.2007 na základě usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č.184/8/7/2007 dne 10.9.2007, dle důvodové zprávy. 

___________________________________________________________________________ 

1112/32/7/2008 Posílení spojů MHD a příměstské dopravy. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje zavedení 16 spojů MHD 925001 do místní části Předmostí v době prázdnin,  
 
2. neschvaluje zavedení 11 spojů MHD 925002 do místní části Vinary v době prázdnin,   
 
3. neschvaluje zavedení nového spoje MHD 925003 z Přerova,aut.st. do místní části Henčlov     

v 18:05 hod. po celý rok,  



 32 

 
4. schvaluje zrušení části spoje č. 39 MHD 925003 od autobusové zastávky Přerov,aut.st. 16:48 

hod. do autobusové zastávky Přerov,Henčlov,náves, v 17:00 hod. bez náhrady a zavedení části 
nového spoje č. 43 MHD 925003 od autobusové zastávky Přerov,aut.st. v 18:05 hod.              
do autobusové zastávky Přerov,Henčlov, náves, 18:15 hod. 

___________________________________________________________________________ 

1113/32/7/2008 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2007 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov za rok 2007, 
 
2. doporučuje předložit tuto zprávu na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28. dubna 

2008. 

___________________________________________________________________________ 

1114/32/7/2008 Žádost o registraci Městského informačního centra Přerov u České 
centrály cestovního ruchu CZECH TOURISM 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí žádost Městského informačního centra o registraci 
u České centrály cestovního ruchu Czech Tourism. 

___________________________________________________________________________ 

1115/32/7/2008 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený 
Jednací řád Zastupitelstva města Přerova.  

___________________________________________________________________________ 

1116/32/7/2008 Kronika města Přerova za rok 2006 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2006 v souladu s ustanovením          

§ 3 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 
 
2. ukládá Kanceláři primátora zajistit očíslování kroniky a svázání do knihy.   

Kontrolní termín: květen 2008 

___________________________________________________________________________ 

1117/32/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Ivano-Frankivsk. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje delegaci statutárního města Přerova na slavnost udělení 
městských práv do města Ivano-Frankivsk (Ukrajina), ve složení Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, 
Zdeněk Daněk, řidič Petr Koutný. Zahraniční pracovní cesta se uskuteční na základě oficiálního 
pozvání ve dnech  6. - 8. 5. 2008.   

___________________________________________________________________________ 

1118/32/7/2008 Uzavření darovací smlouvy. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s. r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, 
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, IČ 41189698, zastoupeným na základě plné moci ze dne 19.2.2008 
společností united people, s.r.o., se sídlem v Brně, Porážka 459/2, PSČ 602 00, IČ 26242788, o přijetí 
peněžitého daru ve výši 1.424,-- Kč. 

___________________________________________________________________________ 

V Přerově dne 24.4.2008 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Josef Kulíšek       Ivo Kropáč  
náměstek primátora města Přerova      člen Rady města Přerova 
 
 
 


