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USNESENÍ z 33. schůze Rady města Přerova, konané dne 7.5.2008 

___________________________________________________________________________ 

1119/33/1/2008 Program 33. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2008, 
 
2. schvaluje p. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 33. schůze Rady města 

Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1120/33/2/2008 Návrh Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a 
kulturní památky – realizovat dotazníkové šetření k získání zpětné vazby k Přerovským listům          
od občanů města. 

___________________________________________________________________________ 

1121/33/2/2008 Změny v personálním obsazení redakční rady Přerovských listů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává Marka Dostála a Petra Školouda z funkce členů redakční rady Přerovských listů       

z důvodu dlouhodobé opakované absence s účinností od 8. 5. 2008, 
 
2. jmenuje členku redakční rady Přerovských listů Martinu Kašpárkovou. 

___________________________________________________________________________ 

1122/33/2/2008 Odvolání JUDr. Libora Kamaráda  a jmenování JUDr. Petra Dutka 
do pracovní skupiny pro transformaci Technických služeb města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává JUDr. Libora Kamaráda z pracovní skupiny pro transformaci Technických služeb 

města Přerova, 
 
2. jmenuje JUDr. Petra Dutka členem pracovní skupiny pro transformaci Technických služeb 

města Přerova, příspěvková organizace na společnost  s ručením omezeným od 1.5.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1123/33/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – schválení zadání jednacího 
řízení bez uveřejnění II. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci dodatečných stavebních prácí na domově 

důchodců v Přerově, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich 
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potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací v souladu s ustanovením § 21 
odst. (1) písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením 
bez uveřejnění. 

 
2. schvaluje souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění.  
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, „Sdružení DD Přerov“ sestávající z těchto členů: TCHAS, 

spol.s r.o. IČ 155 04 158  a Přerovská stavební společnost a.s. Přerov IČ 277 69 585, 
 
4. ustanovuje komisi pro jednání se zájemcem o podmínkách plnění veřejné zakázky ve složení: 
 
 Ing. Jiří Lajtoch  Primátor 
 Mgr. Josef Kulíšek Náměstek 
 Ing. Radek Kochta technický dozor investora 
 Václav Zatloukal Zadavatel 
 Bc. Jaroslav Čermák Zadavatel 

___________________________________________________________________________ 

1124/33/3/2008 Parkoviště Osmek, Přerov – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.01/08, 
05/023/077/07 ze dne 12.11.2007 na provedení díla „Parkoviště na sídlišti Osmek“ uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Sdružením s názvem SISKO spol. s r.o., se sídlem 
Velká Dlážka 8, Přerov, IČ 471 55 558 na úpravu ceny plnění z důvodu rozšíření předmětu plnění       
o další parkovací stání, frézování a úpravy komunikace a úpravy chodníků v sídlišti Osmek na částku 
1 356 884,- Kč (bez DPH). Dále se upravuje termín dokončení a to do 31.7.2008.   

___________________________________________________________________________ 

1125/33/3/2008 Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, Přerov– vyloučení, schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele MK INSTALACE s.r.o. se 

sídlem Sumínova 2353/1, 750 02 Přerov, IČ: 268 79 166 z důvodu neúplnosti nabídky, 
nedoloženo prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele BP-stav s.r.o. Přerov se 

sídlem Čechova 9, IČ: 253 88 972 z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo prohlášení 
uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu zadávací 
lhůty.  

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona uchazeče TUZAMO spol. s r.o., se 

sídlem K Moštěnici 291/7a, 750 02 Přerov z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo 
prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty. 

 
4. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona uchazeče VINKLER voda-topení-

plyn, se sídlem K záložně 149/7, Troubky, IČ 427 73 725 z důvodu neúplnosti nabídky, 
nedoloženo prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty. 
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5. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, Přerov“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 
Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou cenu  4 834 228,- Kč bez  DPH ( 5 752 862,- Kč vč. 
DPH). 

 
6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 s nabídkovou 
cenou  4 834 228,- Kč bez  DPH ( 5 752 862,- Kč vč. DPH). 

 
7. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 5 a 6 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

___________________________________________________________________________ 

1126/33/3/2008 Zámek Přerov – obnova nádvoří, průjezdu – schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci  

prací a služeb nutných úplnému dokončení stavby „Zámek Přerov – obnova nádvoří, 
průjezdu“. Přijatelná nabídka byla podána od společnosti PROFISTAV Přerov se sídlem ul. 9. 
května 217, 750 02 Přerov, IČ 253 95 653 za nabídkovou cenu  3 311 851,- Kč bez  DPH      
(3 941 103,- Kč vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

PROFISTAV Přerov se sídlem ul. 9. května 217, 750 02 Přerov, IČ 253 95 653 s nabídkovou 
cenou  3 311 851,- Kč bez  DPH (3 941 103,- Kč vč. DPH). 

___________________________________________________________________________ 

1127/33/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a ZŠ Malá Dlážka 4, Přerov – vyloučení, 
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele SKD-stavební s.r.o., 

Lipník nad Bečvou se sídlem Na Bečvě 533, Lipník nad Bečvou, IČ: 476 69 349 z důvodu 
neúplnosti nabídky, nedoloženo prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním 
obsahu své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele BP-stav s.r.o. Přerov se 

sídlem Čechova 9, IČ: 253 88 972 z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo prohlášení 
uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu zadávací 
lhůty.  

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona uchazeče TUZAMO spol. s r.o., se 

sídlem K Moštěnici 291/7a, 750 02 Přerov z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo 
prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty. 

 
4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Realizace úspor energie MŠ a ZŠ Malá Dlážka 4, Přerov“. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka byla vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 
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750 02 Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou cenu  5 699 395,80 Kč bez  DPH (6 782 281,10 
Kč vč. DPH). 

 
5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 s nabídkovou 
cenou  5 699 395,80 Kč bez  DPH (6 782 281,10 Kč vč. DPH). 

 
6. konstatuje , že rozhodnutí pod bodem č. 4 a 5 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

___________________________________________________________________________ 

1128/33/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a SŠ, Na  Odpolední 16, Přerov – 
vyloučení, schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona dodavatele SKD-stavební s.r.o., Lipník 

nad Bečvou se sídlem Na Bečvě 533, Lipník nad Bečvou, IČ: 476 69 349 z důvodu nesplnění 
kvalifikace dle § 56 odst.3 (a), nedoložení osvědčení o realizaci staveb. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona dodavatele BP-stav s.r.o. Přerov se 

sídlem Čechova 9, IČ: 253 88 972 z důvodu nesplnění kvalifikace dle § 56 odst.3 (a), 
nedoložení osvědčení o realizaci staveb. 

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona uchazeče B.O. s.r.o. se sídlem 

Kojetínská 7, Přerov, IČ 476 82 701, z důvodu neúplnosti nabídky, vložena nabídka na jinou 
stavbu. 

 
4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Realizace úspor energie MŠ a SŠ, Na  Odpolední 16, Přerov“. Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem 
Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou cenu  6 697 615,- Kč bez  DPH      
( 7 970 161,80,- Kč vč. DPH). 

 
5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 s nabídkovou 
cenou  6 697 615,- Kč bez  DPH (7 970 161,80,- Kč vč. DPH)  

 
6. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 4 a 5 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

___________________________________________________________________________ 

1129/33/3/2008 Realizace úspor energie MŠ Bajákova 18, Přerov – vyloučení, 
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona dodavatele BP-stav s.r.o. Přerov se 

sídlem Čechova 9, IČ: 253 88 972 z důvodu nesplnění kvalifikace dle § 56 odst.3 (a), 
nedoložení osvědčení o realizaci staveb. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Realizace úspor energie MŠ Bajákova 18, Přerov“. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka byla vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 
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750 02 Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou cenu  4 984 833,- Kč bez  DPH                            
( 5 931 951,30 Kč vč. DPH). 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS 

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 s nabídkovou 
cenou  cenu  4 984 833,- Kč bez  DPH ( 5 931 951,30 Kč vč. DPH). 

 
4. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 1 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

___________________________________________________________________________ 

1130/33/3/2008 Regenerace Laguny, Přerov – vyloučení, schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele BMH spol. s r.o. se sídlem 

Ondřejova 592/13, Olomouc, IČ: 258 78 841 z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo 
prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona dodavatele ARKO Technology a.s. se 

sídlem Vídeňská 108, Brno, IČ: 002 19 169 z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo 
prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty.  

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona uchazeče EKO Agrostav a.s., se 

sídlem Tovačovská 300, Přerov, IČ: 476 72 200 z důvodu neúplnosti nabídky, nedoloženo 
prohlášení uchazeče dle §68 odst. (2) zákona o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty. 

 
4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Regenerace Laguny, Přerov“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 
od společnosti SEZAKO Prostějov s.r.o. se sídlem Fanderlíkova 36, Prostějov, IČ 255 79 703 
s nabídkovou cenou  2 958 149,- Kč bez  DPH (3 520 197,- Kč vč. DPH). 

 
5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

SEZAKO Prostějov s.r.o. se sídlem Fanderlíkova 36, Prostějov, IČ 255 79 703 s nabídkovou 
cenou  2 958 149,- Kč bez  DPH (3 520 197,- Kč vč. DPH). 

 
6. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 4 a 5 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 

___________________________________________________________________________ 

1131/33/3/2008 Výstavba haly pro separaci odpadu – schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

stavby „Výstavba haly pro separaci odpadu“ v Přerově. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
byla vyhodnocena od společnosti Středomoravské stavby s.r.o. se sídlem Svépomoc I 2012/51, 
750 02 Přerov, IČ 496 89 053 za nabídkovou cenu 2 720 176,70 Kč  bez  DPH                       
(3 237 010,- Kč vč. DPH). 
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2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
Středomoravské stavby s.r.o. se sídlem Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov, IČ 496 89 053      
s nabídkovou cenou  2 720 176,70 Kč  bez  DPH (3 237 010,- Kč vč. DPH)  

___________________________________________________________________________ 

1132/33/4/2008 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků – Český svaz bojovníků za 
svobodu okresu Přerov, Mgr. Libuše Šnajdrová. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
  
1. schválit poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu okresu 
Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02 Přerov, IČ 00442755 na úhradu nákladů spojených s činností 
Okresního výboru ČSBS pro rok 2008, 

 
2. schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  Rozpočet Rozpočtové 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

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

749,8 * - 10,0 739,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

24,0 + 10,0 34,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 

___________________________________________________________________________ 

1133/33/4/2008 Návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem  a J.K. jako obdarovaným, 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  Rozpočet Rozpočtové 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

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

759,8 - 10,0 749,8 

6409 1 Ostatní činnosti j. n. (dary) 0,0 + 10,0 10,0 

___________________________________________________________________________ 

1134/33/4/2008 Pronájem pódia 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výši smluvní ceny za pronájem pódia NIVTEC 
případným zájemcům dle ceníku, který je přílohou tohoto materiálu a současně pověřuje Technické 
služby města Přerova a Technické služby města Přerova, s.r.o. uzavíráním  nájemních mluv               
na pronájem pódia NIVTEC. 
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___________________________________________________________________________ 

1135/33/5/2008 Návrhy opatření k dalšímu rozvoji Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrhy opatření k dalšímu rozvoji Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16, zpracované ředitelstvím školy. 

___________________________________________________________________________ 

1136/33/5/2008 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace v rámci Grantového programu pro 

rok 2008:  
 a) ve výši nad 50 000,- Kč na jednu žádost  

b) na organizaci akce 
 

2. použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace: 
 a) Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2 

b) Vysoká škola logistiky o.p.s., IČ: 25875167, se sídlem Přerov I - Město, Palackého        
1381/25. 

___________________________________________________________________________ 

1137/33/5/2008 Dopis J.F.  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru školství zabývat se dopisem p. J.F. a předložit 
návrh odpovědi s právním rozborem na příští schůzi Rady města dne 28.5.2008. 

___________________________________________________________________________ 

1138/33/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě č. p. 2864 v Přerově, Kozlovská  č. o. 41,          

s  paní  J.R., 
 
2. uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 8  v   domě  zvláštního určení - domě                           

s   pečovatelskou    službou    č.  p.  748   v   Přerově,   Trávník   č. o.1,   s   paní    M.S.         
za   podmínky  zaplacení jednorázové  úhrady na  provoz sociálních  služeb  dle Vnitřního  
předpisu  č. 10/07, vydaného Radou města Přerova.  

___________________________________________________________________________ 

1139/33/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem E.H. za obvyklých 

podmínek, 
 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Purkyňova 2 s paní Y.Č. za obvyklých 

podmínek, 
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3. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Husova 11 s panem D.L. za obvyklých 

podmínek, 
 
4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 5 s paní N.G. za podmínky 

přistoupení k dluhům své matky N.Č., původní nájemkyně  a jejich úhrady do 30 dnů od 
usnesení Rady města Přerova a za podmínky dobrovolného vyklizení bytu N.Č. 
 

___________________________________________________________________________ 

1140/33/5/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12  v Přerově, 
Šrobárova 9 s paní J.S. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
___________________________________________________________________________ 
  
1141/33/5/2008 1. Návrh pořadníků zájemců na poskytnutí bytů v domech zvláštního   

určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 
 

2. Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
  
1.  pořadníky zájemců na poskytnutí bytů v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou 

službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese: 
 
- U Strhance 13 - Na hrázi 32  
- Fügnerova 1 – Mervartova 9 
- U Žebračky 18 
 
2.   -     uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 55 v DPS v Přerově, ul. U Žebračky č.o. 18 s paní  O.V., 
 

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 v DPS v Přerově, ul. U Žebračky č.o. 18 s paní L.H. 

___________________________________________________________________________ 

1142/33/5/2008 Záměr zakoupení a montáže hlasových majáčků pro nevidomé občany 
na budovy vybraných objektů statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zakoupení a instalaci hlasových majáčků pro nevidomé 
občany. 
__________________________________________________________________________________ 

1143/33/5/2008 Dotace nestátní neziskové organizaci PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 
2008 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  
poskytnutí dotace ve výši  6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a nestátní  neziskovou organizací  PONTIS 
Šumperk o.p.s., IČ  25843907, se sídlem  Šumperk, Temenická 2620/5,  jako příjemcem dotace,         
na poskytování sociálních služeb uvedené nestátní neziskové organizace v roce 2008.  

___________________________________________________________________________ 
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1144/33/6/2008 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. 45  o výměře 21,7  m²     
pro občanské sdružení  Společnost přátel žehu, se sídlem Praha 1, Revoluční 1546/24,  IČ: 00442941   
za účelem  užívání prostor jako kancelář, pro konání výborových schůzí a jako informační místo pro 
širokou veřejnost. 

___________________________________________________________________________ 

1145/33/6/2008 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. ruší své usnesení ze dne 26.3.2008 č. 974/30/8/2008, kterým schválila 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, kancelář č. 45) o výměře 21,7 m²  pro   AGENTURU PROVÁS s.r.o., se 
sídlem Praha 1, Rybná 21/695,  IČ: 25057944   za účelem  užívání prostor jako kancelář. 

 
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), kanceláře č. 31 (2 průchozí místnosti)  o výměrách     
28 m² a 13 m² pro   AGENTURU PROVÁS s.r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 21/695,             
IČ: 25057944   za účelem  užívání prostor jako kancelář. 

___________________________________________________________________________ 

1146/33/6/2008 Záměr  statutárního města Přerova –  převod  pozemku   p.č. 5215/10 a 
pozemku ve ZE-GP p.č.5212 vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města  Přerova   úplatný převod 
pozemku   p.č. 5215/10 a pozemku ve  zjednodušené evidenci původ  grafický příděl p.č. 5212 vše      
v k.ú. Přerov, z vlastnictví  J.K. do vlastnictví  Statutárního města Přerova. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1147/33/6/2008 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 

Přerova  v k.ú. Přerov. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným   z věcného 
břemene. 
Věcné  břemeno spočívá v  právu oprávněného  z  věcného břemene  zřídit  a provozovat  stavbu         
(Přerov, za ul. Durychova – RD Řihošek, NNK)  – uložení kabelového vedení  nízkého napětí  a 
umístění  přípojných skříní na pozemcích p.č.  1873/1 , 5431/1, 5371/2, 5453/1 vše ost. pl. v k.ú. 
Přerov.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou , do 60-ti  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 výše  úhrady za 
zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného 
břemene.   
__________________________________________________________________________________ 

1148/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod části 
pozemku p.č. 2622/1 ost. plocha o výměře cca 20 m² v k.ú. Přerov žadateli (M.M. a M.D.). 
__________________________________________________________________________________ 

1149/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod pozemku 
p.č. 693/2 ost. plocha o výměře 16 m² v k.ú. Újezdec u Přerova žadateli  (J.V.). 

___________________________________________________________________________ 

1150/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova –  převod části 
pozemku p.č. 6850/1 o výměře cca 23,1m² v k.ú. Přerov  ze spoluvlastnictví D.K. a I.D. do vlastnictví 
statutárního města Přerova.    
__________________________________________________________________________________ 
 

1151/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova. 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod části 
pozemku p.č. 37 o výměře cca 130 m² v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví K.N. a T.K. do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1152/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – zábradlí lávky u loděnice a lávky u 
tenisu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části 
zábradlí lávky u loděnice a lávky u tenisu v Přerově ve vlastnictví  statutárního města Přerova žadateli 
- společnosti PATRIOT reality spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Ostružnická 7. 

___________________________________________________________________________ 

1153/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 587 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
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1. záměr statutárního města Přerova převod části pozemku p.č. 587 ost.pl. o výměře 7 m² v k.ú. 
Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli – panu P.K., 

 
2. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 587 ost.pl. o výměře cca 150 m² 

v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova žadateli – panu P.K. 

___________________________________________________________________________ 

1154/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
na pozemcích p.č.4394/1, p.č. 6744/1  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku staveb na 
pozemcích v majetku  statutárního města Přerova p.č. 4394/1, p.č. 6744/1 následovně: 
 
- chodníky o výměře  2.178 m² 
- parkoviště o výměře 2.378 m² 
- parkoviště před budovou o výměře 200 m² 
- plocha stání na parkovišti  o výměře 2.000 m² 

___________________________________________________________________________ 

1155/33/6/2008 Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí               
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4293/1      
v k.ú. Přerov . 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí -  části  pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha o výměře cca 6 m²  v k.ú. Přerov  z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu                 
k pozemku p.č. 4293/12, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

___________________________________________________________________________ 

1156/33/6/2008 Záměr  statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí                
z majetku statutárního města Přerova -   části pozemku   p.č. 2573/1     
v  k. ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
- uzavření dohody o  skončení  nájmu části  pozemku    p.č.  2573/1  zahrada  o  výměře    250  m²         

v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.4.2003 mezi  
statutárním městem  Přerovem  jako pronajímatelem a   p.  Z.Š. jako   nájemce, ke dni 31.5.2008. 

 
- záměr statutárního města  Přerova   – nájem pozemku   p.č. 2573/1 zahrada o výměře 250 m²         

v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví statutárního města  Přerova,  žadateli  p. Z.T. 

___________________________________________________________________________ 

1157/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – prodej 19 bytových jednotek do 
vlastnictví jiných zájemců 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – 
prodej: 
 
1. bytové jednotky č. 36/10 v objektu bydlení č.p. 36, 37, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 722 v k.ú. Přerov (Pod Skalkou 14, 16) včetně příslušného 
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spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
722 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281170, 

 
2. bytové jednotky č. 37/1 v objektu bydlení č.p. 36, 37, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 722 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 14, 16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
722 v k.ú. Předmostí ve výši 7927/281170, 

 
3. bytové jednotky č. 37/4 v objektu bydlení č.p. 36, 37, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 722 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 14, 16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
722 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281170, 

 
4. bytové jednotky č. 37/7 v objektu bydlení č.p. 36, 37, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 722 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 14, 16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení  a zastavěném pozemku p.č. 
722 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281170, 

 
5. bytové jednotky č. 437/11 v objektu bydlení č.p. 436, 437, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov (Seifertova 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/31 v k.ú. Přerov ve výši 469/13770, 

 
6. bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném pro část obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 719/29592, 

 
7. bytové jednotky č. 582/12 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném pro část obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 514/29592, 

 
8. bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov (Svisle 1, 3) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a 
zastavěných pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov ve výši 
535/24396, 

 
9. bytové jednotky č. 459/15 v objektu bydlení č.p. 458, 459, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemcích p.č. 5307/80, p.č. 5307/81, p.č. 5307/297 vše v k.ú. Přerov (Svisle 5, 7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a 
zastavěných pozemcích p.č. 5307/80, 5307/81, p.č. 5307/297 v k.ú. Přerov ve výši 383/26356, 

 
10. bytové jednotky č. 459/20 v objektu bydlení č.p. 458, 459, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemcích p.č. 5307/80, p.č. 5307/81, p.č. 5307/297 vše v k.ú. Přerov (Svisle 5, 7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a 
zastavěných pozemcích p.č. 5307/80, 5307/81, p.č. 5307/297 v k.ú. Přerov ve výši 760/26356,  

 
11. bytové jednotky č. 5/14 v objektu bydlení č.p. 5, 6, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 777 v k.ú. Předmostí (Teličkova 5, 6) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
777 v k.ú. Předmostí ve výši 842/27758, 
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12. bytové jednotky č. 1378/14 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném pro část 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 objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/16 v k.ú. Přerov ve výši 769/41925, 

 
13. bytové jednotky č. 210/7 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném pro část obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 406/33417, 

 
14. bytové jednotky č. 275/12 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném pro část obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 598/33417, 

 
15. bytové jednotky č. 278/7 v objektu bydlení č.p. 277, 278, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2883/35 v k.ú. Přerov (tř. 17. Listopadu 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/35 v k.ú. Přerov ve výši 299/15428, 

 
16. bytové jednotky č. 279/13 v objektu bydlení č.p. 279, 290, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 7915/310977, 

 
17. bytové jednotky č. 290/10 v objektu bydlení č.p. 279, 290, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 6004/310977, 

 
18. bytové jednotky č. 291/2 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném pro část 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 objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov ve výši 243/25060, 

 
19. bytové jednotky č. 292/5 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném pro část 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 objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov ve výši 481/25060, 

 
formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.         
v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy 
vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené 
znaleckým posudkem. 

___________________________________________________________________________ 

1158/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –   objekt bydlení č.p. 1831, příslušný k 
části obce Přerov I-M ěsto na pozemku p.č. 927 a pozemek p.č. 927 vše 
k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod   
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –   objekt bydlení č.p. 1831, příslušný k části 
obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 927 a pozemek p.č. 927 zast.pl. a nádvoří o výměře 306 m² vše 



 14 

k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na převod výše 
uvedených nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
Výběrové řízení bude zveřejněno 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Nové Přerovsko a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

___________________________________________________________________________ 

1159/33/6/2008 Podmínky  losování  -  úplatný převod   pozemků   v obci Přerov IV-
Kozlovice, katastrální území  Kozlovice u Přerova.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje podmínky   losování na  úplatný převod   pozemků         
v obci Přerov IV-Kozlovice, katastrální území  Kozlovice u Přerova.  
 
 1. p.č. 171/1  ostatní plocha o výměře 532 m²,  p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m²,  

p.č. 170/3 ostatní plocha o výměře 111 m²  
 2. p.č 157/3 orná půda o výměře 1016 m²  
 3. p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m²  
 4. p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m² , p.č. 151 orná půda o výměře 36 m² 
 5. p.č.157/6 orná půda o výměře 723 m², 
 6. p.č.167/1 orná půda  o výměře 627 m²,  p.č. 166  zahrada o výměře 68 m² 
  
vše v k.ú. Kozlovice  u Přerova z evidovaných zájemců za podmínek  uvedených v důvodové zprávě.   
___________________________________________________________________________ 
1160/33/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  

pozemku p.č. 5207/1  v k.ú. Přerov . 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný  
převod nemovitých věcí  -  části  pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha o výměře cca 25 m2  v k.ú. Přerov  
z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/13, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 
 
                 Vlastnické právo                                            Bydliště                                          Podíl 
 
B.E. a B.H., SJM              734/11394 
 
Ch.O.           367/5697 
 
D.M.           367/5697 
 
H.V.                                                          734/11394 
 
H.R. a N.K., SJM                   734/11394 
 
J.L.                                              734/11394 
 
L.S. a L.J., SJM              734/11394 
 
Meopta - optika, s.r.o.                                      Kabelíkova 2682/1, Přerov I-Město, 559/11394 
 
M.J. a M.J., SJM                            734/11394 
 
O.V.                                              734/11394 
 
R.M.                                                          734/11394 
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S.M. a S.R., SJM                    367/5697 
 
S.J. a S.M., SJM                    734/11394 
 
T.J. a T.E., SJM                                734/11394 
Z.V.                                            
a  Z.A., SJM                                       734/11394 
 
Z.M.           559/11394 
 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

___________________________________________________________________________ 

1161/33/6/2008 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova – 
bytovou jednotkou č. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 900/29/2008 A-21 schválené na 29. schůzi Rady města Přerova dne 

5.3.2008, kterým byl schválen záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej 
bytové jednotky č. 1446/11 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936, do vlastnictví stávajícího nájemce, paní E.V., ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města 
Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým 
posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 30.9.2008. 

 
2. bere na vědomí realizaci úplatného převodu bytové jednotky č. 1446/11 v objektu bydlení 

č.p. 1446, 1462, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. 
Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936,               
do vlastnictví nových nájemců, Ing. P.H. a D.H., ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění. 

___________________________________________________________________________ 
 
1162/33/6/2008 Převod  nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  

pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 6744/1 v k.ú. Přerov - změna usnesení. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova města Přerova 
schválit změnu usnesení č.656/29/3/2006 B-2, bod 2, z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 16.8.2006 tak, že stávající text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1, ost. 
plocha,  p.č. 6744/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o celkové  výměře cca 8.350 m2  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví České  republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad 
Štolou 936/3, zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje Ing. Pavlem 
Koděrou, ul. 30. dubna  24, Ostrava , za cenu  v čase a místě obvyklou ke dni kolaudace objektu. 
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Na  převod  výše uvedených částí pozemků bude uzavřena  smlouva o  budoucí  kupní  smlouvě. 
Kupní  smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického plánu  
příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku  na statutární město Přerov. 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1 ost. 
plocha,  p.č. 6744/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, geometrickými plány č. 3831-262/2007 a č. 3816-
230/2007 označené jako pozemky p.č. 4394/2 zast. plocha o výměře 6 m2, p.č.  4394/85 zast. plocha o 
výměře 4.300 m2, p.č. 4394/86 ost. plocha o výměře 1.276 m2 z majetku statutárního města Přerova 
do vlastnictví České  republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO 
00007064 zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje plk. RNDr. Ing. René 
Tichým, ul. 30. dubna  24, Ostrava , za cenu  administrativní dle § 12, odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb.      
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  ke dni nabytí právní moci 
kolaudace objektu , která činí u pozemku: 
 
-  p.č. 4394/82, zast. plocha  -          8.473,08 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2 
-  p.č. 4394/85, zast. plocha  -   6.072.376,13 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2  
-  p.č. 4394/86, ost. plocha    -      720.776,92 Kč, tj. 564,80 Kč/m2 
celkem cena po zaokrouhlení  6.801.630,-Kč. 

___________________________________________________________________________ 

1163/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 639/3 v k.ú.Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod pozemku 
p.č. 639/3  ost.pl., silnice o výměře 73 m² v k.ú.Henčlov z vlastnictví Zemědělského družstva 
Troubky, se sídlem Troubky, Roketská 786/21 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
__________________________________________________________________________________ 

1164/33/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - úplatný převod/směna pozemku 
p.č. 214/1 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný 
převod/směnu  pozemku p.č. 214/1   trvalý travní porost o výměře 2647 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. 

___________________________________________________________________________ 

1165/33/6/2008 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků  p.č.862/2, p.č.370/1 v k.ú.Újezdec u Přerova, 
pozemku p.č.5530 v k.ú.Přerov a pozemku ve zjednodušené evidenci – 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
1. p.č.5530 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 14 m² v k.ú.Přerov z vlastnictví 

společnosti DUKO-EXIM spol. s.r.o., IČ 62361686, se sídlem Přerov, Durchova 184/30, za 
kupní cenu ve výši max. 5.600,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 

 
2. pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537      

o výměře cca 185 m² v k.ú.Přerov z vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 
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47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, za kupní cenu ve výši max. 74.000,-Kč (tj. 400,-
Kč/m²) 

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

z vlastnictví MONTÁŽE PŘEROV a.s., IČ 45193657, se sídlem Přerov, Brabansko 242/3, za 
kupní cenu ve výši max. 16.000,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 

 
4. p.č.370/1 (orná půda) o výměře cca 9 m² v k.ú.Újezdec u Přerova z vlastnictví Ing.A.K. a 

Ing.arch. K.K. za kupní cenu ve výši max. 3.600,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 
 
s tím, že před zahájením vlastní realizace stavby „Příjezdní komunikace Přerov - Újezdec“ budou 
uzavřeny k pozemkům smlouvy o budoucích  kupních smlouvách. 
 

___________________________________________________________________________ 

1166/33/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5207/33 v k.ú. Přerov. 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě na nájem objektu 
občanské vybavenosti  č.p. 2811, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5207/32  
a pozemku p.č.5207/33 ostatní plocha o výměře 2 624 m²,  vše  v k.ú. Přerov   ze dne 18.11.1998,  ve 
znění dodatků, uzavřené mezi Městem Přerovem, jako pronajímatelem a sdružením MOST                  
K ŽIVOTU, IČ:  67338763, jako nájemcem. 
Dodatkem se mění výměra pronajímané části pozemku p.č. 5207/33 v k.ú. Přerov   a to tak, že původní 
výměra 2 624 m²  se mění na novou výměru 680 m².  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1167/33/6/2008 Záměr  statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova pozemku   p.č. 2625/1 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku  k nájemním smlouvám na nájem 
nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova pozemku   p.č. 2625/1 v k.ú. Přerov  mezi 
Statutárním  městem  Přerov a   žadateli:  
 
K.F. -    původní  výměra 225 m²  se mění 5 m² 
původní nájemné 225,- Kč/ rok  se mění na 5,- Kč/rok/   
 
S.J. -      původní výměra 225 m² se mění 40 m² 
původní nájemné 215,-/Kč/ rok se mění na 40,- Kč/rok/      
  
R.E.  -         původní výměra  225 m²   se mění    83 m² 
původní nájemné 225,- Kč/ rok se mění na 83,- Kč/rok/   
 
N.V. -    původní výměra  206 m² se mění  195 m² 
původní nájemné 235,- Kč/ rok se mění na 195,- Kč/rok/.   
__________________________________________________________________________________ 

1168/33/6/2008 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. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na nájem nebytových  
prostor v objektu  bytový dům č.p. 2589, příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 
2433/6, Klivarova 2  o celkové výměře 133,38 m² v k.ú. Přerov ze dne 13.10.2005  ve znění dodatku 
č.1, uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a   panem Jaroslavem Řezáčem, bytem Přerov, Tománkova 1, IČ 73015776  a panem 
Jaroslavem Postem, bytem Přerov, Kosmákova 52, IČ: 13435264    jako nájemci. 
Dodatek se týká změny způsobu využití pronajatých prostor, kdy původní způsob využití prostor jako 
prodejna autodoplňků a prodej zabezpečovací techniky se doplňuje o prodej textilních výrobků a 
sportovní obuvi. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

___________________________________________________________________________ 

1169/33/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - části 
pozemku p.č. 684 v k.ú.Penčičky 

Rada města Přerova po projednání trvá na nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a panem D.Z. na nájem části pozemku p.č. 684 o výměře 6 m² v k.ú. Penčičky. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 20.9.2007, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Účelem nájmu je zřízení letní předzahrádky s občerstvením. 

___________________________________________________________________________ 

1170/33/6/2008 Výpůjčka  nemovitosti Statutárním městem Přerovem — nebytový 
prostor v objektech bydlení na pozemku p.č. 194, v k.ú. Přerov, 
budova na nám. T.G.Masaryka 16 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 25.03.2008 týkající se 1/6 nebytových prostor,  v objektu bydlení čp. 555, na pozemku p.č. 194 v 
k. ú. Přerov (nám. T.G.Masaryka), mezi Statutárním městem Přerovem jako výpůjčitelem a Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 
42, IČ- 69797111, jako půjčitelem. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bude uzavřen v souladu s usnesením vlády ČR č. 297 ze dne 
26.03.2008 na dobu do 31.12.2009. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

___________________________________________________________________________ 

1171/33/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 156 a p.č. 167 oba v k.ú. Popovice  u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování zemních kabelů NN a VN a betonového stožáru, 
v právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky za účelem oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva 
bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 156 a p.č. 167 oba v k.ú. 
Popovice u Př. – jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, IČ:27232425 - jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od 
předložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 
__________________________________________________________________________________ 

1172/33/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 156, p.č. 166  a p.č. 167 vše v k.ú. 
Popovice  u Př. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu: 
 
1. uložení a provozování vodovodní, plynovodní a kanalizační  přípojky – na pozemku p.č. 167 a p.č. 

166 oba v k.ú.Popovice u Přerova 
2. uložení a provozování potrubí na odvedení dešťových vod  - na pozemku p.č. 167 v k.ú. Popovice 

u Přerova 
3. vybudování a užívání sjezdu z komunikace ulice Kočíře  v místní části Přerov-Popovice – na 

pozemku p.č. 156  v  k.ú.Popovice u Přerova 
 
a v právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky za účelem oprav a údržby. Smlouva bude uzavřena 
mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 156, p.č. 166 a p.č. 167 vše v k.ú. Popovice 
u Př. – jako budoucím povinným z věcného břemene a společností LIMA REAL DEVELOPMENT 
s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 1159/13, IČ: 25542117 - jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od 
předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 
__________________________________________________________________________________ 
 
1173/33/6/2008 Smlouva  o převodu práva provést stavbu. 

Pověření odboru majetku města komplexním zajištění investice. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o převodu práva provést stavbu části místní komunikace na 

pozemcích p.č. 459/4, 460/3 a 460/4 v k.ú. Předmostí dle přílohy č.1. 
 
2. pověřuje odbor majetku města komplexním zajištění investice - stavby komunikace v Předmostí  

dle projektové  dokumentace zpracované Ing. Michalem Majerem, to za podmínky finančního 
zajištění této investice. 

___________________________________________________________________________ 

1174/33/6/2008 Převod  movitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod  movitých věcí: 
  
- 18 kusů veřejného osvětlení  za pořizovací cenu 741.391,-Kč, včetně DPH 
- 4 kusy odpadkových košů za pořizovací cenu 27.084,-Kč včetně DPH 
- 5 kusů laviček za pořizovací cenu 44.367,-Kč včetně DPH 
 
z majetku České  republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064 
zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje plk. RNDr. Ing. René Tichým, 
ul. 30. dubna  24, Ostrava , do majetku statutárního města Přerova. 
__________________________________________________________________________________ 

1175/33/6/2008 „Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na území města Přerova         
z majetku statutárního města Přerova“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí doplnění zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle 
zákona č. 137/2006 Sb. podlimitní veřejná zakázka na „Komplexní zajištění prodeje 1.013 
bytů na území města Přerova z majetku statutárního města Přerova“, svazek 2 – Obchodní 
podmínky o bod 28 s níže uvedeným zněním: 

 „28. Platební podmínky 
        - Objednatel neposkytne poskytovateli služeb zálohu. 
        - Služby budou fakturovány po částech, a to vždy pouze za prodané byty po zápisu             
             vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí (po zaregistrování kupní smlouvy v   
             katastru nemovitostí). 
        - Objednatel je povinen uhradit fakturu poskytovatele služeb nejpozději do 21 dnů ode dne  
             následujícího po dni doručení faktury.  
        - Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.  
 
        - Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
                Faktury poskytovatele služeb musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a  
                zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
                - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
                - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
                - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
                - popis obsahu účetního dokladu 
                - datum vystavení 
                - datum splatnosti 
                - datum uskutečnění zdanitelného plnění 
                - výši ceny bez daně celkem 
                - sazbu daně 
                - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
                - cenu celkem včetně daně 
                - podpis odpovědné osoby 
        - Termín splnění povinnosti zaplatit 
                Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka     
                připsána na účet poskytovatele služeb." 
 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o 

výběru nejvhodnější nabídky na realizaci - „Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na území 
města Přerova z majetku statutárního města Přerova“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
byla vyhodnocena od advokátů Mgr. Ivy Derychové, IČ 66212154, JUDr. Karla Veverky, IČ 
66212146, JUDr. Marie Neulsové, IČ 66231914, všichni sdružení ve společné advokátní 
kanceláři, se sídlem Přerov I – Město, Boženy Němcové 2, za celkovou nabídkovou cenu 
4.052.000,- Kč bez DPH, t.j. 4.000,- Kč bez DPH za převod 1 bytové jednotky. 

 
3. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a advokáty Mgr. 

Ivou Derychovou, IČ 66212154, JUDr. Karlem Veverkou, IČ 66212146, JUDr. Marií 
Neulsovou, IČ 66231914, všichni sdružení ve společné advokátní kanceláři, se sídlem Přerov I 
– Město, Boženy Němcové 2, na realizaci zakázky „Komplexní zajištění prodeje 1.013 bytů na 
území města Přerova z majetku statutárního města Přerova“za celkovou nabídkovou cenu 
4.052.000,- Kč bez DPH. 

___________________________________________________________________________ 

1176/33/7/2008 Osadní výbory - Zásady pro zřizování a financování osadních výborů   
v jednotlivých částech statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Zásady pro 
zřizování a financování osadních výborů v jednotlivých částech statutárního města Přerova. 
__________________________________________________________________________________ 
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1177/33/7/2008 Stížnost na ředitelku ZŠ Svisle, Přerov 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh odpovědi panu M.L., který si podal stížnost 
ve věci postupu ředitelky ZŠ Svisle, Přerov, týkající se údajného zneužití pravomocí ředitelky školy. 
_________________________________________________________________________________ 

1178/33/7/2008 Schválení zahraniční pracovní cesty  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu strážníkům Městské policie 
Přerov - Bc. Omaru Teriaki , Miroslavu Komínkovi, Liboru Ambruzovi, Jiřímu Večerkovi, Patriku 
Šanderovi, Jakubu Ševčíkovi, Aleši Hrobárovi, Aleši Pěkníkovi , kteří se ve dnech 22.-23. května 
2008 zúčastní 3. ročníku „Mezinárodných majstrovstiev Mestských polícií Slovenska v hokejbale“ 
uspořádané pod záštitou Mestské polície Liptovský Mikuláš v areále Fitness centra-B v Liptovskom 
Mikuláši, ve Slovenské republice. 

___________________________________________________________________________ 

1179/33/7/2008 Procesní analýza Magistrátu města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.27300/1. 

___________________________________________________________________________ 

1180/33/7/2008 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na II. pololetí 2008 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města v tomtéž období. 

___________________________________________________________________________ 

1181/33/7/2008 Návrh na uzavření partnerské smlouvy. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s městy 
Hranice a Lipník nad Bečvou.  

___________________________________________________________________________ 

1182/33/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Jiří Bakalík, Ing. Daniela Novotná, řidič Petr Koutný. Cesta 
se uskuteční ve dnech 30. - 31. 5. 2008 u příležitosti podpisu smlouvy o partnerství. 

___________________________________________________________________________ 

V Přerově dne 9.5.2008 
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     Ing. Jiří Lajtoch        Václav Zatloukal 
primátor města Přerova              člen Rady města Přerova 


