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USNESENÍ  z 34. schůze Rady města Přerova, konané dne 28.5.2008 

 

1183/34/1/2008 Program 34. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 34. schůze Rady města Přerova konané dne 28. května 2008 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

1184/34/2/2008 Personální obsazení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  jmenuje s účinností od 1. 6. 2008 Jana Poláka členem Komise životního prostředí, 

udržitelného rozvoje a environmentální výchovy, 
 
2. odvolává s účinností od 1. 6. 2008 na vlastní žádost z funkce člena Komise bezpečnosti, 

prevence kriminality a BESIP Ivo Kropáče,  
 
3.  jmenuje s účinností od 1. 6. 2008 PhDr. Jana Závěšického členem Komise bezpečnosti, 

prevence kriminality a BESIP. 
 

 

1185/34/2/2008 Personální obsazení redakční rady Přerovských listů 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 6. 2008 Editu Rozsívalovou členkou 
redakční  rady Přerovských listů. 
 

 

1186/34/2/2008 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává Ing. Pavla Suchánka z funkce předsedy pracovní skupiny, která se zabývá 

„transformací“ příspěvkové organizace Technické služby města Přerova na obchodní 
společnost Technické služby města Přerova s.r.o., v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Přerova poř. číslo 214/11/2/2007 ze dne 10. 12. 2007 (zůstává členem pracovní skupiny),  

 
2. jmenuje předsedou pracovní skupiny, která se zabývá „transformací“ příspěvkové organizace 

Technické služby města Přerova na obchodní společnost Technické služby města Přerova 
s.r.o., v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova poř. číslo 214/11/2/2007 ze dne    
10. 12. 2007, paní Oldřišku Sedláčkovou, 

 
3. schvaluje Mgr. Pavla Stoklasu členem této pracovní skupiny.  
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1187/34/3/2008 Spoluúčast Statutárního města Přerova na opravách nemovité 
infrastruktury letišt ě Přerov pro roky 2008 - 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy s Českou 

republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ 60162694 na peněžitý 
dar ve výši 10 mil. Kč k úhradě oprav a investic na Letišti Přerov financovaných 
municipalitami, a to 5 mil. v roce 2008 a 5 mil. v roce 2009, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující rozpočtové opatření: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ Název rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních fondů 52 562,4* + 5 000,0 57562,4 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 5 Ostatní činnosti j.n. (dar na opravy letiště) 0,0 + 5 000,0 5 000,0 
 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy závazných 

ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ Název rozpočet návrh 

rozpočtového 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 26 622,0* + 5 000,0 31 622,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1188/34/3/2008 Přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přemístění radnice na Horní náměstí    

v Přerově 
 
2 ukládá Odboru rozvoje v případě schválení Zastupitelstvem města Přerova zpracovat 

příslušné projektové dokumentace. 

Termín: dle uvedeného textu 
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1189/34/3/2008 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) „Přerov-Jih“ a jeho následné 

zpracování dle podmínek stanovených v Integrovaném operačním programu v případě 
kladného doporučení Ministerstvem pro místní rozvoj a za podmínky zajištění finančních 
prostředků. 

Termín: průběžně 

2. schvaluje pracovní skupinu pro přípravu a realizaci IPRM Přerov-Jih ve složení: 
- Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora  - předseda 
- Mgr. Šárka  Krákorová Pajůrková, náměstkyně primátora 
- Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
- Ing. Hana Mikulová, Odbor rozvoje 
- Ing. Martina Jemelková, Odbor rozvoje 
- Eva Divinová, vedoucí Odboru SSZ 
- Bc. Jana Žouželková, Odbor SSZ 
- Bc. Pavel Štěpán, Odbor SSZ 
- Bc. Richard Kořínek, Člověk v tísni o.p.s 
- Mgr. Martin Navrátil, PhD., Úřad vlády České republiky 
- Antonín Čechák, ředitel DSMP 
- Ivo Kropáč, člen Rady města Přerova   
 
3. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o. se sídlem Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – 

Bubeneč, IČ 27391566 k provedení zadavatelských činností dle zákona č.137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, pro výběr zpracovatele IPRM Přerov-Jih. 

 
 

1190/34/3/2008 Integrovaný plán rozvoje města Přerov-Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) „Přerov-Předmostí“ a jeho 

následné zpracování dle podmínek stanovených v Integrovaném operačním programu               
v případě kladného doporučení Ministerstvem pro místní rozvoj a za podmínky vyčíslení          
a zajištění finančních prostředků. 

Termín: průběžně 

2. schvaluje pracovní skupinu pro přípravu a realizaci IPRM Přerov-Předmostí ve složení: 
- Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora  - předseda 
- Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
- Ing. Hana Mikulová, Odbor rozvoje 
- Ing. Martina Jemelková, Odbor rozvoje 
- Ing. František Zlámal, Odbor rozvoje 
- JUDr. Otakar Šiška, předseda SBD 
- Ing. Jiří Draška, předseda místní části Předmostí 
 
3. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o. se sídlem Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – 

Bubeneč, IČ 27391566 k provedení zadavatelských činností dle zákona č.137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, pro výběr zpracovatele IPRM Přerov-Předmostí. 

 
 



 4 

 

1191/34/3/2008 Územně analytické podklady ORP Přerov - rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování dokumentace Územně analytické 

podklady ORP Přerov. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od Ing. 
Vandy Ciznerové, IČ 40971511 za nabídkovou cenu 1.500.000,- Kč bez DPH, 

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Ing. 
arch. Vandou Ciznerovou, Labská 25, 625 00 Brno, IČ 40971511, s nabídkovou cenou 
1.500.000,- Kč bez DPH. 

 
 

1192/34/3/2008 Vodní nádrž Žeravice - předběžné stanovisko k zadání územní studie 

Rada města Přerova po projednání schvaluje předběžné nesouhlasné stanovisko k zadání pro územní 
studii ´Vodní nádrž Žeravice´ Krajskému úřadu Olomouckého kraje, jako pořizovateli územně 
plánovací dokumentace kraje podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 
 

 

1193/34/3/2008 Vypracování projektových dokumentací dopravních staveb – schválení 
dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 061/2207, 
0501407208 ze dne 29.10.2007 na vypracování projektových dokumentací dopravních staveb 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem společností PRINTES – ATELIER  s.r.o. 
se sídlem Mostní 11a, 750 02 Přerov, IČ 253 91  na úpravu ceny plnění z  důvodu rozšíření předmětu 
plnění o práce a rozsah nezahrnuté v projektové dokumentaci na částku 114.240,- Kč (bez DPH).   
Termín: 28.5.2008 
 

 

1194/34/3/2008 Frézování komunikací, Přerov – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.841/NBIH/127/2007, 
05/014/065/07 ze dne 17.9.2007 na provedení díla „Frézování a pokládka AB směsi na místních 
komunikací, Přerov“ uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem STRABAG a.s.,    
se sídlem Na Bělidle 198/21. 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 na úpravu ceny plnění z důvodu rozšíření 
předmětu plnění o práce a rozsah nezahrnuté v projektové dokumentaci na částku 628.725,30 Kč (bez 
DPH).   
Termín: 28.5.2008 
 

 

1195/34/3/2008 Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) -         
5. etapa – schválení nejvhodnější nabídky  

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

stavby „Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) - 5. etapa“ (Parkoviště 
a propoj ul. Pod skalkou – ul. Prostějovská, propoj ul. M.Horákové – ul. Prostějovská). 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti INSTA Olomouc s.r.o. 
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se sídlem Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 253 74 311 za nabídkovou cenu  11.198.419,- 
Kč bez  DPH ( 13.326.118,60 Kč vč. DPH), 

2 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností INSTA 
Olomouc s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 253 74 311 za nabídkovou cenu  
11.198.419,- Kč bez  DPH ( 13.326.118,60 Kč vč. DPH). 

Termín: 28.5.2008 
 

 

1196/34/3/2008 Sportovní hřiště Přerov – Popovice – schválení zadávacího řízení 

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

stavby „Sportovní hřiště Přerov - Popovice“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu, 

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
   
 Uchazeč     IČ  
1. TENNIS Zlín a.s.    469 75 764 
2. EKKL s.r.o. Kroměříž    262 57 424 
3. INSTA Olomouc s.r.o.    253 74 311 
4. SISKO s.r.o. Přerov    471 55 558 
5. TOMI Remont s.r.o. Prostějov    255 08 571 
6. SATES MORAVA spol. s r.o. V.Meziříčí 607 75 530 
 

 

1197/34/3/2008 Zámek Přerov – rekonstrukce vstupního mostu – schválení zadávacího 
řízení 

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

stavby „Zámek Přerov – rekonstrukce vstupního mostu“ v souladu s ustanovením § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu,  

 
2 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 Uchazeč     IČ 
1. PROFISTAV Přerov a.s.   253 95 653 
2.  COS CONSULT s.r.o. Přerov   268 72 765 
3. STRABAG a.s. Praha    608 38 744     
4. SISKO s.r.o.     471 55 558 
5. SATES MORAVA spol. s r.o. V.Meziříčí 607 75 530 
 

 

1198/34/3/2008 Domov důchodců, Přerov - interiér  – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.07-01027, 
050140122008 ze dne 28.2.2008 na realizaci dodávky interiéru pro domov důchodců v Přerově“ 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem společností Potrusil s.r.o., se sídlem 
Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice, IČ 253 10 119 na úpravu termínu plnění a to z 31.5.2008               
na 30.6.2008.   

Termín: 28.5.2008 
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1199/34/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – schválení výzvy k podání 
nabídky na stavební úpravy I. 

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 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací v souladu s ustanovením § 6 
odst. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého 
rozsahu, 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce ve složení:  
 
 Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1. PSS Přerovská stavební   277 69 585 
2. PROFISTAV Přerov a. s.  253 95 653 
3. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
4. Tchas s.r.o. Ostrava   155 04 158 
5 NOSTA a.s. Nový Jičín   476 71 416 
Termín: 28.5.2008 
 

 

1200/34/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – jednací řízení bez uveřejnění – 
schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.05140592006, 
11222/06, B.0377  ze dne 13.11.2006 na provedení díla „Přerov - Domov důchodců, ul. Optiky“ 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Sdružením s názvem „Sdružení DD 
Přerov“ sestávající z těchto členů: TCHAS, spol. s r.o., se sídlem Francouzská 6167, 708 00 Ostrava- 
Poruba, a Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585             
na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
za nabídkovou cenu 7.284.624,52 Kč s DPH.      
Termín: 28.5.2008 
 

 

1201/34/3/2008 Zapojení Statutárního města Přerova do projektu REDETRAL II        
a zajištění  financování společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zapojení Statutárního města Přerova 

do projektu REDETRAL II v rámci OP Meziregionální spolupráce, prostřednictvím 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. a spolufinancování projektu maximálně do výše 15 %    
z celkového objemu čerpaných prostředků, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na provoz 

společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. v roce 2008 dle rozpočtové tabulky uvedené                   
v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov    
a společností Přerovská rozvojová s.r.o., IČ 278 31 337 sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu 



 7 

Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ Název rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 237,8 + 350,0 1 587,8 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ Název rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3636 5 Územní rozvoj (Přerovská 
rozvojové s.r.o.) 

0,0 + 350,0 + 350,0 

 
 

1202/34/4/2008 Cenová mapa stavebních pozemků 

Rada města Přerova po projednání nesouhlasí s vydáním cenové mapy stavebních pozemků. 
 

 

1203/34/4/2008 Vnitřní předpis: Cestovní náhrady" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Vnitřní předpis č. ..../08 "Cestovní náhrady" 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že cestovní náhrady členům 

zastupitelstva se budou poskytovat ve výši a za podmínek stanovených Vnitřním předpisem 
č..../08 "Cestovní náhrady" 

 
 

1204/34/4/2008 Prominutí pohledávek Technických služeb města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky ve výši           

32 181,00 Kč za Františkem Gáborem (stavební firma GAFRA), nar. 20.1.1952, bytem 
Kojetínská 381/9, Přerov I - Město, týkající se neuhrazených faktur za odstranění odpadu         
a zapůjčení silničních značek (fa č. 800179 ze dne 1.10.2002, splatná  
15. 10. 2002 ve výši 25 821,00 Kč a fa. č. 200096 ze dne 10.5.2001, splatná 24.5.2001 ve výši 
6 360,00 Kč) s příslušenstvím, tj. zákonným úrokem z prodlení (k 16. 6. 2008 ve výši             
18 502,48 Kč), 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky ve výši       

744 910,00 Kč za Petrem Omastou, nar. 17.3.1974, bytem nám. Svobody 13, Přerov, týkající 
se způsobené škody, ke které byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 4T 
42/2005-804 (úhrada odvodu zdravotního pojištění za měsíce 8-10/2004, které byly odeslány 
na nesprávný účet). 
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1205/34/4/2008 Obecně závazná vyhláška č. ...../2008 o použití koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2008     

o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí dle varianty B 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr  zřízení  účelového  fondu pro  

financování infrastruktury, jehož příjmem by byly výnosy daně z nemovitostí. 
 

 

1206/34/4/2008 Zásady upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování 
rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Zásady 
upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. 
 

 

1207/34/4/2008 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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. 
 

 

1208/34/4/2008 Rozpočtové opatření č. 7 - dodatek 

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

přílohy č. 2. 
 

 

1209/34/4/2008 Rozpočtové opatření č. 7 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3412 5 Investiční akce (org. 500037 – 
výměna lavic kolem 50m bazénu 

1 500,0 - 1 500,0 0,0 
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včetně dlažby) 
3412 5 Investiční akce (org. 500037 – 

projektová dokumentace na 
rekonstrukci plaveckého bazénu) 

0,0 + 1 500,0 1 500,0 

 
 

1210/34/4/2008 Poskytnutí peněžitého daru 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

Statutárním městem Přerov jako dárcem a M.H. jako obdarovanou, matkou a zákonným 
zástupcem nezletilých dětí V., A. a L.H.,       

 
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) 

561,8* - 15,0 546,8 

6409 1 Ostatní činnosti j. n. (dary)   10,0 + 15,0 25,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1211/34/4/2008 Prominutí pohledávky v celkové výši 1 001,73 Kč, z toho na smluvní 
pokutě ve výši 1 000 Kč a na úrocích z prodlení ve výši 1,73 Kč,  
způsobené pozdním vyúčtování dotace za Střední odbornou školou       
a Středním odborným učilištěm, se sídlem Šířava 7, 750 02 Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí smluvní pokuty v celkové výši 1 001,73 Kč,    
z toho na smluvní pokutě ve výši 1 000,00 Kč a na úrocích z prodlení ve výši 1,73 Kč,  za Střední 
odbornou školou a Středním odborným učilištěm, IČ 00577227, se sídlem Šířava 7, 750 02 Přerov,    
za pozdní předložení vyúčtování dotace poskytnuté podle Smlouvy o poskytnutí dotace                       
č. 01/012/043/07 ze dne 25.6.2007. 
 

 

1212/34/4/2008 Prominutí pohledávky v celkové výši 2 003,50 Kč, z toho na smluvní 
pokutě ve výši 2 000,00 Kč  a na úrocích z prodlení ve výši 3,50 Kč,  
způsobené pozdním vyúčtování dotace za Římskokatolickou farností 
Kokory, se sídlem Kokory, 751 05 Kokory 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky v celkové výši 2 003,50 Kč,          
z toho na smluvní pokutě ve výši 2 000,00 Kč a na úrocích z prodlení ve výši 3,50 Kč,  za 
Římskokatolickou farností Kokory, IČ 45180547, se sídlem Kokory, 751 05 Kokory, za pozdní 
předložení vyúčtování dotace poskytnuté podle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/015/024/07 ze dne 
22.11.2007. 
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1213/34/4/2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku a převzetí záštity - 
konference, výstava, Svaz letců ČR 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč 

a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Svaz 
letců ČR, letiště Gbely, 197 06  Praha 9 - Gbely, IČ 411 90 181, zastoupeným plk. Ing. 
Stanislavem Filipem, na podporu konání pracovní konference "Současnost a budoucnost 
Regionálního letiště Přerov" a výstavy k 90. výročí vzniku Československého vojenského 
letectva a Svazu letců České republiky, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

694,8 * - 30,0 664,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a rekreace 24,0 + 30,0 54,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1214/34/4/2008 Žádost o poskytnutí dotace - Nadační fond Přerov - Cuijk 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,-- Kč 

a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, se sídlem Horní nám. 9/9, 750 00 Přerov I - Město,                    
IČ 27803 201, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

664,8 * - 80,0 584,8 

6409 1 Ostatní činnosti j. n. (nadační fond) 0,0 + 80,0 80,0 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 

 

1215/34/4/2008 Žádost o poskytnutí prostor Městského domu, prezentační výstava  - 
Úřad práce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace  ve výši 23.000,-- Kč  subjektu Úřad práce Přerov, Žerotínovo nám. 168/21, Přerov, 
na úhradu nájmu Městského domu v Přerově. 
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1216/34/4/2008 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, 
2.  schvaluje spoluúčast města na akci "Výtvarné léto v Dřevohosticích 2008", která se zčásti 

bude konat také v Přerově a následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

5311 2210 8 Přijaté sankční platby (pokuty 
na místě nezaplacené) 

100,0 + 10,0 110,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 419,8 + 10,0 5 429,8 
 
3. schvaluje spolupořadatelství města na Mistrovství světa v nohejbalu juniorů a žen v České 

republice, které se uskuteční 7.- 9.11.2008 v Přerově a následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

5311 2210 8 Přijaté sankční platby (pokuty 
na místě nezaplacené) 

110,0 * + 100,0 210,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 429,8 * + 100,0 5 529,8 
 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

 

1217/34/4/2008 Žádost  Sboru dobrovolných hasičů Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje spoluúčast Statutárního města Přerova na oslavách      
100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Henčlov a  následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

5311 2210 8 Přijaté sankční platby (pokuty 
na místě nezaplacené) 

210,0 * + 60,0 270,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 529,8 * + 60,0 5 589,8 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 
 

1218/34/5/2008 Fitness AVE Přerov - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na dopravu a startovné spojené s účastí závodníků klubu Lenky Bořutové, 
Davida Červeného a Jana Páleníčka na Mistrovství světa ve fitness, které se bude konat          
ve dnech 13. - 15. června 2008 v kanadském Torontu 

 
2. schválit následující úpravu rozpočtu:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  Rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

739,8* - 30,0 709,8 

3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 30,0 30,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1219/34/5/2008 M.S. - poskytnutí účelové dotace 

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

mezi Statutárním městem Přerov a M.S., na dopravu Moniky Spáčilové na Mistrovství světa v 
estetické skupinové gymnastice seniorek, které se bude konat ve dnech 10. - 15. června 2008 v 
kanadském Torontu 

 
2. schválit následující úpravu rozpočtu:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

709,8 * - 10,0 699,8 

3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 30,0* + 10,0 40,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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1220/34/5/2008 Mgr. O.Z. - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace   

mezi Statutárním městem Přerov a Mgr. O.Z.  na dopravu N. Z. na Mistrovství světa v 
estetické skupinové gymnastice juniorek, které se bude konat ve dnech 22. - 27. května 2008 
ve španělské Cartageně 

 
2. schválit následující úpravu rozpočtu:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

699,8 * - 5,0 694,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

40,0* + 5,0 45,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1221/34/5/2008 Odpověď panu J.F.   

Rada města Přerova se po projednání: 
 
1. neusnesla schválit návrh odpovědi panu J.F. dle přílohy důvodové zprávy, 
2. neusnesla ve věci vzít na vědomí právní rozbory ke skončení pracovního poměru pana J.F. dle 

přílohy důvodové zprávy. 
 

 

1222/34/5/2008 Mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol                
a  zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol       

a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerov v rozsahu uvedeném         
v důvodové zprávě. Mimořádné odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu 
mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2008 ze státního rozpočtu od 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
 

2. souhlasí s tím, aby Základní škola Přerov, Svisle 13 poskytla mimořádnou odměnu svému 
zástupci statutárního orgánu Mgr. Libuši Skopalové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Mimořádná odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 
přidělených uvedené organizaci na rok 2008 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, 

 
3. schvaluje návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 paní Haně Ondrášové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Mimořádná odměna bude vyplacena z  prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové 
organizaci na rok 2008.    
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1223/34/5/2008 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí a žáků ve třídách 
mateřských škol a základní školy zřízených Statutárním městem 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pro školní rok 2008/2009 v mateřských školách zřízených statutárním městem 

Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol lze 
naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou: 

• Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, kde lze třídu naplnit do počtu 27 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Píšťalka, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16  

třídu naplnit do počtu 28 dětí, 
• Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze v Újezdci třídu  

naplnit do počtu 27 dětí, 
• Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí  třídu 

naplnit do počtu 26 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 včetně odloučeného pracoviště Jasínkova 4, kde lze třídu 

naplnit do počtu 28 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze třídu naplnit do počtu 27 dětí 
• Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5, Mateřské školy Přerov – Vinary, Za humny 1 a Mateřské 

školy Přerov, Komenského 25, které nepožadují výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. 
 
2. schvaluje Základní škole Přerov, Svisle 13 výjimku do 1 žáka z maximálního počtu žáků ve třídě 

5. B s účinností do konce školního roku 2007/2008. 
 

 

1224/34/5/2008 Základní škola Přerov, Boženy Němcové - nadstandardní pedagogické 
služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh odpovědi panu Jiřímu Vávrovi, řediteli Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové, ve věci jím navrhovaných opatření k dalšímu rozvoji školy dle přílohy důvodové 
zprávy  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit změnu usnesení č. 237/11/7/2007, 

bod 2, z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. 12. 2007 tak, že stávající 
text: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytování nadstandardních pedagogických 
služeb na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2009, spočívající v 
činnostech speciálního pedagoga, logopeda, výchovně psychologického poradce a pedagoga volného 
času, za podmínky poskytování těchto činností odborně kvalifikovanými osobami a vykrytí nákladů 
těchto služeb z dotací získaných uvedenou školou. 
 
se nahrazuje textem: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga a 
pedagoga volného času Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2009 z  
finančních prostředků statutárního města Přerova dle pravidel a v  rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě za podmínky, že jmenovaná základní škola nezíská z dotačních programů finanční prostředky 
na krytí těchto nákladů.Kontrolní termín: 29.05.2008 
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1225/34/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 495 v Přerově, Kopaniny    č. o. 

10,  s  panem R.Z., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v domě č. p. 2383 v Přerově, gen. Štefánika    

č. o. 7,  s  manželi L. a J.P., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě č. p. 1280 v Přerově, Trávník    č. o. 

10,  s  manželi T. a M.P., 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 32  v  domě zvláštního určení - domě           

s  pečovatelskou   službou   č.  p.  2472   v    Přerově,   Jižní čtvrť I  č.o. 25,  s  paní  E.B., 
 
5. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 15  v  domě zvláštního určení - domě           

s  pečovatelskou   službou   č.  p.  2293   v    Přerově,   Fügnerova  č.o. 1,  s manželi  O. a 
M.M., 

 
6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 39  v  domě zvláštního určení - domě           

s  pečovatelskou   službou   č.  p.  576   v    Přerově, U Žebračky  č.o. 18,  s manželi  A. a V.S., 
 
7. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 51  v  domě zvláštního určení - domě           

s pečovatelskou službou č. p. 748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní A.C., 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s panem J.S. 
  

 

1226/34/5/2008 Zrušení dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2007 “ a zrušení 
Vnit řního předpisu č. 21/07 - Statut dočasného peněžního fondu 
„Vánoční sbírka 2007“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
1. zrušit dočasný peněžní fond s názvem „Vánoční sbírka 2007“, 
 
2. vydat Vnitřní předpis č. .../08, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 21/07 - Statut dočasného 

peněžního fondu „Vánoční sbírka 2007“. 
 

 

1227/34/5/2008 Úhrady za ubytování a stravu v Domově pro seniory, ul. Optická 
198/2751, Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1.9.2008 výše úhrad za ubytování a stravu 
v Domově pro seniory, ul. Optická 198/2751, Přerov dle varianty č. 3 důvodové zprávy. 
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1228/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí        
v majetku Statutárního města Přerova – části nebytových prostor    
v objektu k bydlení č.p. 904, příslušnému  k části obce Přerov           
I – Město, na pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova –  výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 904, příslušnému k části obce Přerov I – Město,               
na pozemku p.č. 3348 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře 85,9 m2, U Bečvy 1  žadateli 
–  sdružení Cukrle, se sídlem Přerov, Osmek 11, IČ 22676660 za účelem vybudování centra pro 
lidovou kulturu. 
 

 

1229/34/6/2008 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 nepřijala usnesení ve věci schválit 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. 59           
o celkové 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. 
 

 

1230/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - výpůjčka 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 neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti  č. 75  o výměře 63  m2     
žadateli - pan   J.V. za účelem  užívání prostor pro trénování tance break dance skupiny Hollywood 
stars. 
 

 
1231/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí             

v majetku Statutárního města Přerova – objektu technické 
vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 
4946/3 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3    
o celkové výměře 100,50 m2/ hlavní místnost 88,2 m2, vedlejší místnosti 12,30 m2/ a pozemku p.č. 
4946/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 121 m2  v k.ú. Přerov,  formou výběrového řízení                   
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   
      Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na Úřední desce Magistrátu města Přerova, 1 x   
v tisku Nové Přerovsko, na internetových stránkách Statutárního města Přerova.   
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1232/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova -  převod pozemku 
p.č. 1961/4 zast.pl. o výměře 973 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova žadateli – 
společnosti PRIOR IK a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46962344. 
 

 

1233/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
Statutárním městem Přerov – částí pozemků p.č. 3443/1 a p.č. 3443/3 
oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 3443/1 ost.pl. o výměře 47 m2 a části pozemku  p.č. 3443/3 ost.pl. o výměře 274 m2 oba v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví společnosti MSEM a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Collo-louky 126,                    
IČ  64610080, Statutárním městem Přerov. 
 

 

1234/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku Statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 427, p.č. 
429/1, p.č. 429/2, p.č. 430/1, p.č. 430/2, p.č. 431/1, p.č. ZE-PK 165 vše v 
k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem částí pozemků 
p.č. 427 ost.pl. o výměře 106 m2, p.č. 429/1 ost.pl. o výměře 120 m2, p.č. 429/2 ost.pl.  o výměře        
42 m2, p.č. 430/1 ost.pl. o výměře 32 m2, p.č. 430/2 ost.pl. o výměře 81 m2, p.č. 431/1 ost.pl. o výměře 
1 m2 a p.č. ZE-PK 165 o výměře 40 m2  všechny v k.ú. Lýsky žadateli – Ředitelství silnic  a dálnic 
ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 
 

 

1235/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku Statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 168, p.č. 171, 
p.č. ZE-PK 182, p.č. ZE-PK 184, p.č. ZE-PK 55 vše v k.ú. Popovice u 
Přerova a částí pozemků p.č. ZE-PK 413/1, p.č. ZE.PK 380, p.č. ZE-
PK 424, p.č. ZE-PK 414/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem částí pozemků 
p.č. 168 ost.pl. o výměře 1669 m2, p.č. 171 ost.pl. o výměře 574 m2, p.č. ZE-PK 182   o výměře 76 m2, 
p.č. ZE-PK 184 o výměře 116 m2, p.č. ZE-PK 55 o výměře 874 m2 všechny  v k.ú. Popovice u Přerova 
a částí pozemků ZE-PK p.č. 413/1 o výměře 219 m2, p.č. ZE-PK 380 o výměře 65 m2, p.č. ZE-PK 424 
o výměře 34 m2, p.č. ZE-PK 414/1 o výměře 83 m2  všechny v k.ú. Vinary u Přerova žadateli – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56,  IČ 65993390. 
 

 

1236/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova: úplatný převod nemovité věci      
do majetku Statutárního města Přerova - pozemku p.č.197 v k.ú. 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č.197 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví ČR - 
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, 
Rabínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

1237/34/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – výpůjčka/nájem nemovitých věcí 
z majetku Statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 4810 a p.č. 
4811 oba v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova výpůjčku části pozemku p.č. 4810 ost.pl. o 

výměře 75 m2 a části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 65 m2 oba  v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví Statutárního města Přerova žadatelům – manželům L. a M.D., 

 
2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova nájem části pozemku p.č. 4810 ost.pl. o výměře 

95 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Statutárního města Přerova žadatelům – manželům L. a 
M.D. 

 
 

1238/34/6/2008 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 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:  
 
1. Veřejná WC: 
     1.1. nám. Žerotínovo: 
      a)   - část pozemku p.č. 78 o výměře podílu – 6194/137821 m² (zast.pl.a nádvoří)  
  
      b) – budova, jiný nebytový prostor č. 641/103 v objektu bydlení čp. 641                  
       
      1.2. ul. Tovární (autobus. Nádraží): 
        a) – pozemek p.č. 1019/8 o výměře – 33 m² (zast. plocha a nádvoří)      
        b) – budova, objekt občanské vybavenosti  bez čp/če                             
 
Pozemky i budovy se nachází  v k.ú.Přerov.  
 
2. Tržní místa: 
Čechova ul. (u OD Prior)   8 míst - na pozemku p.č. 1961/1,2 
Žerotínovo nám.    8 míst - na pozemku p.č. 4996/1 
Velká Dlážka     6 míst - na pozemku p.č. 4293/1 
U výstaviště     4 místa - na pozemku p.č. 4394/1 
Trávník      5 míst - na pozemku p.č. 2883/1 
Vaňkova     4 místa - na pozemku p.č. 2487/2 
9.května     2 místa - na pozemku p.č. 5734/1 
9.května (u hřbitova)    3 místa - na pozemku p.č. 5307/359 
 
3. Parkoviště: 
Kratochvílova (u Přerovanky)      40 míst – na pozemku p.č. 117/2  
Kratochvílova (u SMP)                14 míst – na pozemku p.č. 40/1. 
Kratochvílova                            12 míst – na pozemku p.č. 4928 



 19 

Nám. TGM                               51 míst – na pozemku p.č. 4923 
Jateční                                   18 míst – na pozemku p.č. 4951/3 
Na Marku                               14 míst – na pozemku p.č. 4955 
Horní náměstí                         29 míst – na pozemku p.č. 4997 
Husova                                   20 míst – na pozemku p.č. 4964 
Nám. přer.povst.                   54 míst – na pozemku p.č. 2155/1 
Žerotínovo nám.                   96 míst – na pozemku p.č. 4996/1 
 
Veškeré výše uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Přerov. 
 
a to na dobu určitou do 31.12.2008 za nájem ve výši 50% ročního účetního odpisu veškerého 
pronajímaného majetku.  Na předmětný nemovitý majetek bude se společností uzavřena nájemní 
smlouva za cenu výše uvedenou. 
 

 

1239/34/6/2008 Záměr Statutárního  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 schvaluje 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. PFB 14, IČ 65142586, za účelem umístění zařízení staveniště. 
 

 

1240/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –  
jednotky č. 2619/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 
2618, č.p. 2619, č.p. 2620,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod jednotky č. 2619/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620,  
příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov (S.K.Neumanna 
1,3,5)  o výměře 33,07 m2 včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a 
pozemku ve výši id. 3307/246431, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do  spoluvlastnictví 
manželů J.a P.Z.k id. 1/3  vlastnického podílu, manželů M. a Š.T. k id. 1/3  vlastnického podílu a paní 
M.G. k id. 1/3  vlastnického podílu za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 30.000,- Kč (t.j. 
907,- Kč/m2) dle návrhu manželů, Z., T.  a p. G. 

 

1241/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - 
pozemků pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků dle geometrického plánu č. 546-101/2007 zhotovené   firmou Geokam Přerov s.r.o.,  
pro obec Přerov, katastrální územní Kozlovice u Přerova  označené jako : 
 
• p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova  z vlastnictví Statutárního 

města Přerova do vlastnictví A. a R.K. za kupní cenu 506.100,- Kč tj 700,- Kč/m2    
 
• p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví Statutárního 

města Přerova do vlastnictví  Ing. D. a M.P.  za kupní cenu 711.200,- Kč tj. 700,- Kč/m2 
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• 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 vše v k.ů. Kozlovice u Přerova z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví  P. a J.V.  za kupní cenu  718.200,- Kč tj. 700,- Kč/m2     

 

 

1242/34/6/2008 1. Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 160/36, p.č. 160/39, p.č. 160/38, p.č. 160/51, p.č. 
160/52, p.č. 160/54 vše v k.ú. Lýsky 

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

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod pozemků p.č. 160/36 zast.pl. o 

výměře 101 m2, p.č. 160/39 zast.pl. o výměře 69 m2, p.č 160/38 ost.pl. o výměře 89 m2,  p.č. 
160/51 zast.pl. o výměře 6 m2, p.č. 160/52 ost.pl. o výměře 80 m2, p.č. 160/54 ost.pl. o výměře 
138 m2 vše v k.ú. Lýsky z majetku Statutárního města Přerova do majetku  společnosti 
Moravská zemědělská a.s., se sídlem Prosenice 268, IČ 47674750, za kupní cenu 104.560,- 
Kč, t.j. 216,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

2 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 334 orná půda o výměře 1601 m2 
a pozemků ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr (ZE-PK) p.č. 202 o výměře 
1423 m2, ZE-PK p.č.281 o výměře 5821 m2, ZE-PK p.č.282 o výměře 3134 m2, ZE-PK 
p.č.283 o výměře 3115 m2, ZE-PK p.č.333/6 o výměře 3000 m2, ZE-PK p.č.335/1 o výměře 
2832 m2, ZE-PK p.č.373 o výměře 573 m2 vše v k.ú. Lýsky a pozemků ve zjednodušené 
evidenci, původ Pozemkový katastr (ZE-PK) p.č. 58/12 o výměře 18469 m2, ZE-PK p.č. 59/1 
o výměře 1511 m2, ZE-PK p.č. 142 o výměře 3255 m2, ZE-PK p.č. 143 o výměře 475 m2, ZE-
PK p.č. 195 o výměře 52 m2, části ZE-PK p.č. 206 o výměře 9842 m2, ZE-PK p.č. 213 o 
výměře 370 m2, ZE-PK p.č. 218/13 o výměře 201 m2, ZE-PK p.č. 218/14 o výměře 158 m2, 
ZE-PK p.č. 218/15 o výměře 432 m2, ZE-PK p.č. 219/1 o výměře 1120 m2, ZE-PK p.č. 219/2 
o výměře 204 m2, ZE-PK p.č. 246 o výměře 536 m2, ZE-PK p.č. 247 o výměře 263 m2, ZE-PK 
p.č. 257/2 o výměře 92 m2, ZE-PK p.č. 319 o výměře 827 m2, ZE-PK p.č. 351 o výměře 1125 
m2, části ZE-PK p.č. 380 o výměře 214 m2,  ZE-PK p.č. 381 o výměře 70 m2, ZE-PK p.č. 391 
o výměře 28 m2, části ZE-PK p.č. 413/1 o výměře 6609 m2, ZE-PK p.č. 415 o výměře 776 m2, 
ZE-PK p.č. 416 o výměře 5271 m2, ZE-PK p.č. 417 o výměře 1591 m2, ZE-PK p.č. 419 o 
výměře 399 m2, ZE-PK p.č. 420 o výměře 3197 m2, ZE-PK p.č. 422 o výměře 1432 m2, ZE-
PK p.č. 423 o výměře 350 m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova mezi statutárním městem Přerov 
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(jako pronajímatelem) a společností Moravská zemědělská a.s., se sídlem Prosenice 268, 
IČ:47674750 (jako nájemcem). 

 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájem činí 9.180,- Kč (t.j. 0,121 Kč/m2/rok - 
u pozemků v k.ú. Vinary u Př. a 0,0957 Kč/m2/rok - u pozemků v k.ú. Lýsky). Nájemné je splatné      
do 30.11. běžného roku. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného 
roku. 
 

 

1243/34/6/2008 1. Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. st. 944/2 v k.ú. Předmostí 

2. Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 587 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod pozemku p.č. st. 944/2 zast.pl. 

o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví  pana 
P.K. za kupní cenu 6.500,- Kč, t.j. 928,57 Kč/m2. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 587 ost.pl. o výměře 150 m2 

v k.ú. Předmostí mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.K.(jako 
nájemcem) k zahrádkářským účelům. Roční nájem činí 150,- Kč, t.j. 1,- Kč/m2/rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

1244/34/6/2008 Převod nemovité věci z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod části 
pozemku p.č. 30/7 ost.pl.(dle geometrického plánu č. 598-53/2008 pozemek označený jako p.č. 30/40) 
o výměře 1977 m2 v k.ú. Předmostí, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví JUDr. Ing. 
P.W. za kupní cenu 1.200.000,- Kč, t.j.  607,- Kč/m2. 
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 příslušné k části obce Přerov II. - Předmostí a pozemku p.č. st. 
772 v k.ú. Předmostí a to  nejpozději   do 30.6.2008. 

 

1245/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –  
pozemků  p.č. 427, p.č. 428, p.č. 429 v k.ú. Staměřice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 
pozemků p.č. 427 ost.pl., ost.komunikace  o výměře 526 m2, p.č. 428 zahrada  o výměře 617 m2 a p.č. 
429 ost.pl., ost.komunikace  o výměře 1575 m2  všechny v  k.ú. Staměřice, z majetku Statutárního 
města Přerova, do společného jmění manželů R. a J.H. za kupní cenu 28.980,- Kč, t.j. 10,66 Kč/m2 

 
 

1246/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova              
a zřízení věcného břemene Statutárním městem Přerovem 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod  nemovitých věcí         

z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví současných nájemníků: 
 Jedná se o: 

-   pozemek p.č. 410/2  zast.plocha a nádvoří o výměře  21 m2   a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov  -   Z.R. za  kupní cenu ve výši 70.425,- Kč  (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem) 

 
-   pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře  18 m2    a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 410/3, vše v k.ú. Přerov  -   Z.B. za  kupní cenu ve výši 59.310,- Kč  (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem) 

 
-  pozemek p.č.  410/4 zast. plocha a nádvoří o výměře  19 m2   a  budova bez čp/če, garáž na 
pozemku  p.č. 410/4, vše v k.ú. Přerov – J.V. za  kupní cenu ve výši 64.385,- Kč  (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem) 

 
-  pozemek p.č. 410/5 zast.plocha a nádvoří o výměře 19 m2   a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 410/5, vše v k.ú. Přerov -  J.R. za  kupní cenu ve výši 64.465,- Kč   (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem) 

 
-    pozemek p.č. 410/6  zast.plocha a nádvoří o výměře 20 m2   a budova bez čp/če,  garáž na 
pozemku p.č. 410/4, vše v k.ú. Přerov  -  M.K. za  kupní cenu ve výši 67.400,- Kč  (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem) 
 
-   pozemky p.č.412/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p.č.412/8  zast.plocha a nádvoří 
o výměře 23 m2 a budova bez čp/če , dvojgaráž na pozemcích p.č. 412/7 a p.č. 412/8, vše v 
k.ú. Přerov  -  M.K. za  kupní cenu ve výši 98.260,- Kč (50% ceny stanovené aktuálním 
znaleckým posudkem) 

 
Kupní smlouva  bude uzavřena za podmínky zaplacení částky 5000,- Kč každého oprávněného             
z věcného břemene za zřízení věcného břemene. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Přerovem, 

jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky nemovitosti č.p. 1468 na pozemku p.č. 410/1 
v k.ú. Přerov: 

 - M.K., 
 - L.M., 
 - K.N., 
 - V.O., 
 - SJM A. a S.S. 
 jako povinnými z věcného břemene. 

  Věcné břemeno spočívá ve zřízení práva chůze a jízdy v rozsahu celého 
pozemku p.č. 410/1 ve prospěch Statutárního města Přerova, vlastníka pozemku p.č. 410/1 a 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8, vše v 
k.ú. Přerov. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

 Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 35.000,- Kč.   
 

1247/34/6/2008 Změna usnesení č. 639/28/4/2006 B-6 přijatého Zastupitelstvem města 
Přerova na jeho 28. zasedání konaném dne 7. června 2006 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 639/28/4/2006 B-6 přijatého Zastupitelstvem města Přerova na jeho 28. zasedání konaném 
dne 7. června 2006 a to tak,  
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že původní text usnesení: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova s c h v a l u j e úplatný převod nemovitých věcí - části pozemku p.č. 
5207/1, ost.plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Města Přerova, do vlastnictví 
fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/14 a to 
následovně: 
 
- D.S. a D., SJM  
- H.K. a M., SJM 
- H.J. 
- H.K. 
- H.J. 
- H.L. a R., SJM 
- Ch.M., Ing. a D.DiS, SJM 
- J.H. 
- K.I. 
- K.H. 
- M.K. a J., SJM 
- N.R. a J., SJM 
- N.P. a J., SJM 
- Š.R., Ing.a L.,Ing., SJM 
- V.Z. 
- V.B. a L., SJM 
- Z.Z. 
 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou v době převodu části pozemku p.č. 5207/1. 
 
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 na Město Přerov." 
 
se nahrazuje tímto: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e úplatný převod nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 5207/1, ost.plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Města Přerova do 
vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/14 a to 
následovně: 
 
- D.S. a D.D., SJM 
- H.M. 
- H.R., MUDr.  
- H.J. 
- H.K. 
- H.J. 
- H.R. 
- Ch.M., Ing. a Ch.D. DiS, SJM 
- J.H. 
- K.I. 
- K.H. 
- M.K. a M.J., SJM 
- N.R. a N.J., SJM 
- N.P. a N.J., SJM 
- Š.R., Ing.a Š.L., Ing. , SJM 
- V.Z. 
- V.B. a V.L., SJM 
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- Z.Z. 
 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ke dni 23. 2. 2006. 
 
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 na Město Přerov." 
 

 

1248/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 2653/1 a části pozemku p.č. 5073/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod:  
1.  části pozemku p.č. 2653/1 ost. plocha o výměře 143 m2 označeného dle geometrického plánu 

č. 3821-223/2007 jako díl "a"  v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 83.780,- Kč 
2.  části pozemku p.č. 5073/1 ost. plocha o výměře 6 m2  označeného dle geometrického plánu     

č. 3821-223/2007 jako díl "b" v k.ú. Přerov  za kupní cenu ve výši  8.790,-  Kč 
 
z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti JANA a.s., se sídlem Přerov, 
Koliby 2, IČ 45192863. 
 

 
 

1249/34/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerov - části 
pozemku p.č. 1271 lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 1271 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 344-64/2007 označený 
jako  pozemek p.č. 1271/2 vodní plocha o  výměře 1898 m2  a pozemek p.č. st. 450 zastavěná plocha  
o výměře 173 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, z vlastnictví Statutárního města Přerov,      
do vlastnictví  Obce Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za cenu v čase a místě obvyklou  6.380,- Kč. 
 

 

1250/34/6/2008 Dispozice s nemovitým majetkem Statutárního města Přerova – 
bytovou jednotkou č. 437/11 v objektu bydlení č.p. 436, 437, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/31 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1157/33/6/2008, bod 5, schválené na 33. schůzi Rady města Přerova dne 

7.5.2008, kterým byl schválen záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej 
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, formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem 

2. bere na vědomí realizaci úplatného převodu 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 
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(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, do vlastnictví 
nových nájemců, manželů J. a P.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. 

 

1251/34/6/2008 Úplatný převod nemovité věci do majetku Statutárního města Přerova 
– pozemku  p.č. 7160/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č.7160/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov,               
z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu České republiky,  IČ 45797072, se sídlem Praha, 
Husinecká 1024/11a, do vlastnictví Statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši 3.690,-Kč. 

 

1252/34/6/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova - 
pozemků  p.č. 101/3, p.č. 504/5 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný  
převod pozemků p.č. 101/3 ostatní plocha o výměře 462 m2,  pozemek  p.č. 504/5 ostatní plocha          
o výměře 873 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví  České republiky, Pozemkového fondu 
ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

1253/34/6/2008 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí - budova objektu 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, za kupní cenu ve výši 14.000.000 Kč. 

 

1254/34/6/2008 Převod nemovité věcí do majetku Statutárního města Přerova –  
pozemku  p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemku p.č. 301/1  orná půda o výměře 2511 m2  v k.ú. Henčlov, do majetku Statutárního 
města Přerova, z vlastnictví České republiky – Pozemkový fond České republiky, Praha 3 – Žižkov, 
Husinecká 11a. 

 

1255/34/6/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí      
do majetku Statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4058        
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 1. z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.10.2006, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č.4058                      
v k.ú.Troubky nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví Ing. P.Š. a L.Š. do vlastnictví Statutárního 
města Přerova, tak, že text:  
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„p.č.4058 orná půda o výměře cca 180 m2 z vlastnictví Ing, P.Š. a L.Š. (každý ½), za kupní cenu ve 
výši max. 43.200,-- Kč (tj. 240,-Kč/ m2)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.4058 orná půda o výměře cca 180 m2  z vlastnictví PREKONA Přerov spol. s r.o., se sídlem 
Troubky, č.p.900, za kupní cenu ve výši max. 90.000,-- Kč (tj. 500,-Kč/ m2)“ 

 
 

1256/34/6/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova – 
pozemků ve zjednodušené evidenci –původ grafický příděl p.č. 3063     
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do vlastnictví Statutárního města Přerov - pozemku ve zjednodušené evidenci 
– původ grafický příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Průmyslové stavby 
Ostrava a.s., IČ 13644505 se sídlem Ostrava Pelcova 5, do vlastnictví Statutárního města Přerov,        
za kupní cenu ve výši 12.000,- Kč  (tj. 800,-Kč/m2 - dle návrhu prodávajícího). 
 

 

1257/34/6/2008 Směna nemovitých věcí mezi Statutárním městem Přerov a Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
nemovitých věcí: 
 
objektu bydlení č.p.2180 na pozemku p.č.2242, příslušného k části obce Přerov I-Město, pozemku 
p.č.2242 zast.pl. o výměře 468 m2, části budovy bez č.p./č.e , garáž na pozemku p.č. 2241/2, příslušné 
k části obce Přerov I-Město a části pozemku p.č.2241/2 dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 
označené jako pozemek p.č. 2241/2 zast.pl. o výměře  300 m2  vše k.ú. Přerov, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví ČR-Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje      
se sídlem Olomouc, Schweizerova 91, IČ 708 859 40 za 
- id.3/10 vlastnického podílu k budově bez č.p./č.e.- objektu občanské vybavenosti na pozemcích 
p.č.2241/10 a p.č.2265/2, příslušné k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č.2265/2 zast.pl.              
o výměře 117 m2  vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje, se sídlem Olomouc, Schweizerova 91, IČ 708 859 40,  do vlastnictví Statutárního města  Přerov.  
 
S tím, že směna nemovitostí dle usnesení bude realizována  bez doplatku rozdílu  cen směňovaných 
nemovitostí. 

 

1258/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 705, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 157  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  
1. ruší své usnesení č. 916/29/6/2008 E-3 ze dne 5.3.2008, kterým schválila skončení nájemní 

smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 705, příslušnému k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 157  v  k.ú. Přerov o výměře 63 m2   ze dne 23.2.1999           
ve znění dodatků, uzavřené mezi Městem Přerovem, jako pronajímatelem  a panem Ing. R.Š. 
jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude ukončena výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 6 
měsíců a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
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2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na nájem nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 705, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 157  v  k.ú. Přerov              
o výměře 63 m2  ze dne 23.2.1999 ve znění dodatků,  uzavřené mezi Městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a panem Ing. R.Š. jako nájemcem.  

Nájem, sjednaný na dobu neurčitou, se dodatkem mění na dobu určitou do 31.10.2008. Ostatní  
ujednání smlouvy se nemění. 

 

1259/34/6/2008 Nájem  nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 3751/1  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
3751/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v  k.ú. Přerov, mezi Statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a paní  Soňou Herzogovou,  místem podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 
2797/38, IČ 68318669, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou                  
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Nájemné činí 8.000,- Kč/rok (t.j. 200,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu         
je zřízení  restaurační  zahrádky. 
 

 

1260/34/6/2008 Nájem  nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části  pozemku p.č. 
2185/2 ostatní plocha o výměře 50 m2  v  k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a  paní  Yvonou Kocfeldovou, místem podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 
2802/28, IČ 63707802, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou                   
do 31.10.2016,  s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 10.000,- Kč/rok (t.j. 200,- Kč/m2/rok). 
Účelem nájmu je zřízení  venkovní  zahrádky. 
 

 

1261/34/6/2008 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 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) -  místnosti č. 108  o výměře 6,6 m2   mezi Statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a  neziskovým sdružením  AMADEUS o.s.,   se sídlem Lipník 
nad Bečvou I - Město, Na Horecku 557,  IČ 26537311, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 1.089,- Kč/rok          
(t.j. 165,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je užívání prostor pro klubovou činnost mládeže. 
 

 

1262/34/6/2008 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 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), místnost č. 81  o výměře 10 m2   mezi Statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem  a   Ing. Janem Dostálem, místem podnikání Přerov I - Město, 
Jižní čtvrť II 2547/12,  IČ 13434306, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
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neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 10.000,- Kč/rok (t.j. 1 000,- Kč/m2/rok).  
Účelem  nájmu je užívání prostor jako kancelář. 

 

1263/34/6/2008 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 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) místnosti č. 62 o výměře 61,8  m2  mezi Statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a  neziskovým sdružením  COLORÉDO, o.s., se sídlem 
Přerov I - Město, Na hrázi 24, IČ 28552989, jako nájemcem.  
 

 

1264/34/6/2008 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 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) - místnosti  č. 45  o výměře 21,7  m2  mezi Statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem  a   občanským sdružením  Společnost přátel žehu, se sídlem 
Praha 1, Revoluční 1546/24,  IČ 00442941, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí  3.580,50 Kč/rok (t.j. 165,- Kč/m2/rok).  Účelem  
nájmu je užívání prostor jako kancelář  pro konání výborových schůzí a jako informační místo pro 
širokou veřejnost. 
 

 

1265/34/6/2008 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 28.11.2007, ve znění dodatků, 
uzavřené  mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a  AGENTUROU  PROVÁS 
s.r.o., se sídlem  Praha 1, Rybná 21/695, IČ 25057944, jako nájemcem.   
 
Dodatkem se mění původní výměra 9,4 m2 na novou výměru 50,4 m2  a původní výše nájemného        
8.124,- Kč/rok (t.j. 864,-  Kč/m2/rok) na novou výši 49.124,- Kč/rok. (Nájemné za užívání zvýšené 
výměry o 41  m2  činí 41.000,- Kč/rok, t.j. 1 000,- Kč/m2/rok). Výše nájemného za dříve pronajímané 
plochy se nemění. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

 

1266/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 904, příslušného k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3348  a části pozemku p.č. 
3347/1, vše  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší část svého  usnesení ze dne 23.4.2008 č. 1092/32/6/2008 - a to bod 1., kterým schválila 
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 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 zvyšuje užívaná výměra části pozemku p.č.  3347/1 ostatní plocha v k.ú. Přerov 
o 320 m2, tzn. že celková výměra užívaných pozemků činí 500 m2.   
Původní dohodnuté nájemné ve výši  10.000,- Kč/měsíc za období květen až září kalendářního 
roku se nemění.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p.   904, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov  o 
výměře 73,7 m2   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a   společností 
UBB spol. s  r.o., se sídlem Olomouc, Holická 1173/49a, IČ 27804496, jako nájemcem.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné 
činí  73.700,-  Kč/rok (t.j.  1 000,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je využití  prostor k  vybudování 
kavárny a kanceláře. 

 
 

1267/34/6/2008 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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 
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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, mezi Statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a společností SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30,       
IČ 25380893 (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájemné činí 4.645,- Kč, t.j. 0,13 Kč/m2. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10.běžného 
roku. 

 

1268/34/6/2008 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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 mezi Statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a  společností ROVINA  Agro a.s., se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, IČ: 25302663 
(jako nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájem činí 3.727,- Kč, t.j. 0,22 Kč/m2 /rok. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného 
roku. 

 

1269/34/6/2008 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 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,- 
 - část pozemku p.č. 6846/3 o výměře -     305 m² (zast. pl. a nádvoří) =     42 700,- 
 - část pozemku p.č. 6846/4 o výměře -     891 m² (zast. pl. a nádvoří) =   124 740,- 
 - pozemek        p.č. 6846/2 o výměře -     446 m² (zast. pl. a nádvoří) =      62 440,- 
 - pozemek        p.č. 6846/5 o výměře -     331 m² (zast. pl. a nádvoří) =      46 340,- 
 - pozemek        p.č. 6846/6 o výměře -     446 m² (zast. pl. a nádvoří) =      62 440,- 
 - pozemek        p.č. 6846/7 o výměře -     641 m² (zast. pl. a nádvoří) =      89 740,- 
 celkem                          -   7.577 m² vše v k.ú. Přerov           =  1 105 950,- 
 
      b)  - část pozemku p.č. 4730/1 o výměře -  3.585 m² (ost. plocha)            =       10 755,- 
 - pozemek        p.č. 4728/1 o výměře -     130 m² (zast. pl. a nádvoří) =      18 135,- 
 - pozemek        p.č. 4728/2 o výměře -     148 m² (zast. pl. a nádvoří) =      20 646,- 
 - pozemek        p.č. 4728/3 o výměře -     871 m² (zast. pl. a nádvoří) =    121 504,50 
 - pozemek        p.č. 4730/2 o výměře -     136 m² (zast. pl. a nádvoří) =      18 972,- 
 celkem                          -   4.870 m²                                     =    190 012,50 
 
       c) Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
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                - budova bez č.p. na pozemku p.č. 6846/2 (objekt obč. vybav.)       =  1 793 283,50 
        - budova č.p. 715 na pozemku p.č. 4728/1                                       =     289 393,83 
     - budova bez č.p. na pozemku p.č. 4728/2 (zemědělská stavba)      =       33 340,47 
     - budova bez č.p. na pozemku p.č. 4730/2 (objekt obč. vybav.)      =     376 217,98 
               celkem                                                                                                =  2 492 235,78 
      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,- 
     - pozemek p.č. 74 o výměře – 2.850 m² (zahrada)                          =   427 500,- 
     - pozemek p.č. 75 o výměře – 1.537 m² (zahrada)                          =   230 550,- 
     - pozemek p.č. 19 o výměře – 1.080 m² (zast. pl. a nádvoří)          =   162 000,- 
                celkem                                     6 227 m2                                          =    934 050,- 
 b) – budova hájenky Svrčov č.p. 9 na pozemku p.č. 19 vč. příslušenství (stodola +   
                   chlévy)                                                                                          = 1 361 014,- 
. 
 
3. Útulek pro zvířata: 
 
 a) – pozemek p.č. 6607 o výměře    - 3.973 m² (ostatní plocha)         =   200 000,- 
                - pozemek p.č. 6604 o výměře    - 2.163 m² (ostatní plocha)           =       6 489,- 
                - pozemek p.č. 6603/2 o výměře -      30 m² (zast. pl. a nádvoří)     =        2 325,- 
     - pozemek p.č. 6603/1 o výměře – 1.963 m² (zahrada)                   =      60 853,- 
                celkem                                        - 8 129 m2                                     =     269 667,- 
 
 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,- 
     - budova s č. evidenčním 311 na p.č. 6603/2                                  =    388 619,- 
                celkem                                                                                              = 4 937 916,- 
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,- 
                - pozemek p.č. 1873/7 o výměře   - 2.130 m² (zast. pl. a nádvoří)      =    319 500,- 
                - pozemek p.č. 1873/23 o výměře -   105 m² (zast. pl. a nádvoří)       =     15 750,- 
                - pozemek p.č. 1873/26 o výměře -       32 m² (zast. pl. a nádvoří)     =       4 800,- 
                - pozemek p.č. 1873/27 o výměře -       29 m² (zast. pl. a nádvoří)    =       4 350,- 
                - pozemek p.č. 1872 o výměře      -     190 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     28 500,- 
                - pozemek p.č. 1873/4 o výměře   -     183 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     27 450,- 
                celkem                                           -  3.989 m2                                   =   598 350,-     
 
             b)  Budovy vč. všech součástí a příslušenství 
                – budova č.p. 2857 (obřadní síň) na p.č. 1873/8                                = 5 640 000,- 
                - budova č.p. 709 (budova technické vybavenosti, garáže a vazárna květin) na p.č.  
                  1873/7                                                                                              = 2 884 511,55 
                - 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 
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                celkem za vše uvedeno v bodě b)                                                     = 8 719 762,87 
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,- 
     - pozemek p.č. 1537/2 o výměře -       17 m² (ostatní plocha)            =         3 614,- 
     - pozemek p.č. 1537/3 o výměře -     102 m² (ostatní plocha)            =        21 682,- 
     - pozemek p.č. 1537/4 o výměře -     212 m² (orná půda)                  =           4 899,- 
     - pozemek p.č. 1535 o výměře –        380 m² (ostatní plocha)           =           1 140,- 
             - 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 
     - 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,- 
 
                  celkem                                         - 58 600 m2                                     =    651 874,90 
 
 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,- 
                - budova bez č.p. (vrátnice) na p.č. 1535 a 1538/10 a 1538/2 (nezapsána v KN) 
                                                                                                                             =  1 001 692,- 
                - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 1538/1, 1538/10 (nezapsaná v KN) =  1 018 438,- 
                celkem                                                                                                 =  9 621 920,-                 
 
6. Areál Technických služeb města Přerova: 
 
 a) – pozemek ve zjednodušené evidenci – graf. příděl o výměře (dále jen ZE-GP)   –  
                 p.č. 6580 o výměře  - 2.500 m²                                                        =        7 500,-  
     - pozemek ve ZE – GP p.č. 6581 o výměře – 50 m²                           =           150,- 
     - pozemek ve ZE – GP p.č. 6577/1 o výměře – 8.500 m²                   =      25 500,- 
     - pozemek p.č. 6577/184 o výměře -   143 m²  (zast. pl. a nádvoří)   =       21 450,- 
               - pozemek p.č. 6577/178 o výměře -    178 m² (zast. pl. a nádvoří)    =       26 700,- 
               - pozemek p.č. 6577/119 o výměře -      19 m² (zast. pl. a nádvoří)    =         2 850,- 
              - pozemek p.č. 6577/175 o výměře – 1.152 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     172 800,- 
              - pozemek p.č. 6577/176 o výměře -     871 m² (zast. pl. a nádvoří)    =     130 650,- 
               
Celková výměra pozemků činí 13.413 m² vše v k.ú. Přerov                              =     387 600,- 
 
 
 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 
       - budova bez č.p. (jiná stavba - sklad olejů) na p.č. 6577/183              =       153 754,- 
    - budova bez č.p. (jiná stavba – technická vybavenost) na p.č. 6577/178 =  828 503,- 
               - budova bez č.p. (jiná stavba) na p.č. 6577/184   
    - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 6577/119 
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    - budova bez č.p. (garáž) na p.č. 6577/123                                           =    2 260 436,- 
    - budova bez č.p. (jiná stavba - sklady) na p.č. 6577/175                     =   1 997 000,- 
    - budova bez č.p. (garáž – dílny) na p.č. 6577/176                               =   1 987 855,- 
               celkem                                                                                                    = 11 384 080,60 
 
a to na dobu určitou: do 31.12.2008 za cenu pronájmu za období od 01.07.2008 do 31.12.2008 což činí 
celkovou částku ve výši 5 010 000,- Kč (tj. 50% ročního účetního odpisu). 
 

 

1270/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova -  části 
pozemku   p.č. 2614/1  v  k. ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:   
1. uzavření dohody o  skončení  nájmu části  pozemku   p.č. 2614/1  zahrada  o  výměře    366  m2  

v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  7.3.2000,   dodatku č. 1 a dodatku 
č. 2   mezi Statutárním  městem  Přerovem  jako pronajímatelem a   p.  J.D.  jako   nájemce, ke 
dni uzavření nové nájemní smlouvy. 

2. záměr  Statutárního města Přerova -  uzavření  nájemní smlouvy na  pozemek   p.č. 2614/1 
zahrada o výměře 348 m2 a  pozemek p.č. 2614/3  zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. 
Přerov,  mezi Statutárním městem  Přerov jako pronajímatelem a  E.S. jako nájemcem. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou    s výpovědní lhůtou  1 rok,  za roční úhradu   348,- Kč  ( tj. 
1,- /Kč/m2 /rok, za pozemek p.č. 2614/1)  a   126,- Kč ( tj. 7,- Kč/m2/rok, za pozemek p.č. 2614/3 
vše v k.ú. Přerov).Účelem nájmu  bude využití pozemků k zahrádkářským účelům. 
 

 

1271/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 510/2, p.č. 4957/2, p.č. 4996/7 a p.č. 4979 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 728/23/7/2007 E-7, z 23. schůze konané dne 19.12.2007, kterým neschválila 

uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků p.č. 510/2 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4957/2 
ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4996/7 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4979 ost.pl. o výměře 1 m2  
všechny v k.ú. Přerov společnosti A.R.T. 247 Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dr. Skaláka 7,      
IČ 25838652. 

2. schvaluje změnu svého usnesení č. 643/21/7/2007 E-8, z 21. schůze konané dne 7.11.2007 a to 
tak, že původní text usnesení: 

  
„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí  pozemků p.č. 
40/1 zast.pl, zbořeniště o výměře 1 m2, p.č. 510/2 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4957/2 ost.pl. o výměře   
1 m2, p.č. 4996/7 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 2167/1 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4979 ost.pl. o výměře   
1 m2, p.č.403/1 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 27 ost.pl. o výměře 1 m2 všechny v k.ú. Přerov společnosti 
A.R.T. 247 Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dr. Skaláka 7, IČ 25838652. 
Účelem nájmu je umístění reklamního zařízení – city light vitrína o rozměru 1,91x1,35 m. 
Roční nájemné bude činit celkem  82.512,- Kč (tj. 10.314,- Kč/1ks/rok – 2.000,- Kč/m2/rok) a bude 
hrazeno od doby uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let.“ 
 
     se mění takto: 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků p.č. 
510/2 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4957/2 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4996/7 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 
4979 ost.pl. o výměře 1 m2 všechny v k.ú. Přerov společnosti A.R.T. 247 Přerov s.r.o., se sídlem 
Přerov, Dr. Skaláka 7, IČ 25838652. 
Účelem nájmu je umístění reklamního zařízení – city light vitrína o rozměru 1,91x1,35 m.  
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Roční nájemné bude činit celkem  27.864,00,- Kč (tj. 6.966,- Kč/1ks/rok – 1.350,- Kč/m2/rok) - dle 
vnitřní směrnice č. 16/07. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Nájemné bude 
hrazeno od doby instalace reklamních vitrín, nejpozději však 6 měsíců od data uzavření nájemní 
smlouvy.“ 

 

1272/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné bude 
hrazeno jednou ročně ve výši stanovené dohodou a to 80 Kč/rok, tedy 7,28 Kč/m²/rok. 

 

1273/34/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – části 
objektu k bydlení  č.p.  2863  a  č.p.  2864, příslušnému  k části obce 
Přerov I – Město, (Kozlovská 39,41) v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení ze dne 26.3.2008 č. 993/30/8/2008, kterým 
schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem části objektu k bydlení  č.p. 2863  a  č.p.  2864, 
příslušnému  k části obce Přerov I – Město, (Kozlovská 39, 41) na pozemku p.č. 2790/3 a p.č. 2790/36  
v k.ú. Přerov o výměře 2 m2 mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem                         
a   společností  Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883,            
IČ 47672099, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od   1.1.2008,   na  dobu  
neurčitou  s výpovědní  lhůtou  3  měsíce. Výše  nájemného  činí 1 800,- Kč/rok (t.j. 900,- Kč/m2/rok).   
Účelem nájmu je umístění technického zařízení pro poskytování bezdrátového příjmu a vysílání 
datových služeb. 

 
1274/34/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí na pozemcích p.č.4394/1, p.č. 6744/1  v 

k.ú. Přerov 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Českou  republikou, 
Ministerstvem 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, jako půjčitelem na straně jedné a Statutárním městem Přerovem jako výpůjčitelem na straně 
druhé. Předmětem smlouvy bude výpůjčka staveb vybudovaných na náklady ČR – Ministerstva vnitra 
na pozemcích v majetku  Statutárního města Přerova p.č. 4394/1 ost. plocha, p.č. 6744/1 ost. plocha, 
za účelem údržby těchto staveb Statutárním městem Přerovem  a to  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 
 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  

 
1275/34/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí – ukončení smlouvy 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení  smlouvy o výpůjčce, uzavřenou dne 
17.10.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.5.2003  mezi Městem Přerovem jako půjčitelem na straně 
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jedné   a Českou  republikou, Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064 
zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje Ing. Pavlem Koděrou, se sídlem  
ul. 30. dubna  24, Ostrava, jako výpůjčitelem na straně druhé výpovědí, kdy výpovědní lhůta dle 
smlouvy činí 1 měsíc. Na základě výše uvedené smlouvy  byly vypůjčeny půjčeny Městem Přerovem   
ČR - Ministerstvu vnitra části pozemků p.č.  4394/1 ost. plocha o výměře 8.300 m2, p.č. 6744/1 ost. 
plocha o výměře 5.700 m2, p.č. 6785/1 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 6741/3 zast. plocha a nádvoří   
o výměře 215 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku Statutárního města Přerova, za účelem údržby 
výstavby nové budovy Okresního ředitelství Policie ČR v Přerově. 

 
1276/34/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova – 

dodatek  smlouvy.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke  smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 
17.10.2002 ve znění dodatků č. l ze dne 19.2.2003, č.2 ze dne 26.3.2004, dodatku č. 3 ze dne 3.8.2005  
mezi  Městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a TJ Spartak Přerov se sídlem Bezručova  4, 
Přerov,  IČO 00534935 jako výpůjčitelem na straně druhé, kterým se mění odst. 1 čl. 1 smlouvy tak, 
že předmět smlouvy – pozemek p.č. 4306/33 ostatní plocha o výměře 1.411 m2 se vypouští. 

 

1277/34/6/2008 Výpůjčka 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 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a  společnosti PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585      
se sídlem Přerov I - město, Skopalova 2861/7 jako výpůjčitelem na straně druhé ve věci výpůjčky 
nemovitých věcí - 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. 
 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

1278/34/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4937, p.č. 4938/1, 
p.č.462/2, p.č. 4926/3, p.č. 4926/2, p.č. 4926/1, p.č. 4924/1, p.č. 510/2, 
p.č. 4929/1, p.č. 4929/2, p.č. 4929/3, p.č. 4952, p.č. 4951/3, p.č. 4953,p.č. 
4954, p.č. 4955, p.č.  340, p.č. 5005, p.č. 5008/3, p.č. 5010/1, p.č. 5015/2, 
p.č. 4587/2, p.č. 5113, p.č. 5112/1, p.č. 5111, p.č. 4934/1, p.č. 4784/1          
v majetku Statutárního města Přerova, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČD-Telematika, 
a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 61459445  a Kabelovou televizí Přerov, a.s., se sídlem    
v Přerově I . Město 750 02, U Bečvy 2883, IČO 47672099  jako oprávněnými z věcného břemene na 
straně druhé. 
     Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní vedení komunikační sítě s právem 
přístupu a příjezdu za účelem zajištění provozu, změn nebo odstranění komunikační sítě na pozemcích 
v majetku Statutárního města Přerova  p.č. 4937 ost. plocha, p.č. 4938/1 ost. plocha, p.č.462/2 ost. 
plocha, p.č. 4926/3 ost. plocha, p.č. 4926/2 ost. plocha, p.č. 4926/1 ost. plocha, p.č. 4924/1 ost. plocha, 
p.č. 510/2 ost. plocha, p.č. 4929/1 ost. plocha, p.č. 4929/2 ost. plocha, p.č. 4929/3 ost. plocha, p.č. 
4952 ost. plocha, p.č. 4951/3 ost. plocha, p.č. 4953 ost. plocha, p.č. 4954 ost. plocha, p.č. 4955 ost. 
plocha, p.č.  340 ost. plocha, p.č. 5005 ost. plocha, p.č. 5008/3 ost. plocha, p.č. 5010/1 ost. plocha, p.č. 
5015/2 ost. plocha, p.č. 4587/2 ost. plocha, p.č. 5113 ost. plocha, p.č. 5112/1 ost. plocha, p.č. 5111 ost. 
plocha, p.č. 4934/1 ost. plocha, p.č. 4784/1 ost. plocha včetně ochranného pásma,  vše v k.ú. Přerov. 
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        Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou  do 60 dnů ode dne 
doručení geometrického plánu  a  znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní  poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

1279/34/6/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 
4926/3, p.č. 4926/5 v majetku Statutárního města Přerova, v k.ú. 
Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování podzemní přípojky NN na pozemích p.č. 
403/1 ost. plocha, p.č. 4926/1 ost. plocha , p.č. 4926/3 os. plocha, p.č. 4926/5 ost. plocha, vše v k.ú. 
Přerov, které jsou v majetku Statutárního města Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené 
omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím 
osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění přípojky. 
       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 s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 

1280/34/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2487/3 v majetku 
Statutárního města Přerova  v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel VN na pozemku p.č. 2487/3 
ost. plocha  v k.ú. Přerov, který je v majetku Statutárního města Přerova,včetně ochranného pásma a s 
tím spojené omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím 
pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu             
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelu VN, rozsah dle geometrického plánu         
č. 3539-17/2006. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5266/46/2008 Fc  ve výši 36.890,-Kč. za zřízení věcného břemene. 
Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

 

1281/34/6/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 
5745/29 v majetku Statutárního města Přerova, vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
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       Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel NN na pozemcích p.č. 
5745/1 ost. plocha, p.č. 5745/18 ost. plocha, p.č. 5745/29 ost. plocha, vše v  k.ú. Přerov, které jsou       
v majetku Statutárního města Přerova,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup        
a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce      
a odstranění kabelu NN, rozsah dle geometrického plánu č. 3615-118/2006. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5266/46/2008 Fd  ve výši 58.830,-Kč. za zřízení věcného břemene. 
Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
1282/34/6/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 2680/1, p.č. 5024, p.č. 

5023, p.č. 5198/45, p.č. 5198/49, p.č. 5198/50 v majetku Statutárního 
města Přerova, vše  v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel VN, NN na pozemcích p.č. 
2680/1 ost. plocha, p.č. 5024 ost. plocha, p.č. 5023 ost. plocha, p.č. 5198/45 ost. plocha, p.č. 5198/49 
ost. plocha, p.č. 5198/50 ost. plocha, vše v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku Statutárního města 
Přerova,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit 
budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost,         
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelu VN, NN, 
rozsah dle geometrického plánu č. 3538-18/2006. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5266/46/2008 Fb  ve výši 83.270,-Kč. za zřízení věcného břemene. 
Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

1283/34/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2680/1, p.č. 5024 v 
majetku Statutárního města Přerova, oba  v k.ú. Přerov    

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel VN, NN na pozemcích p.č. 
2680/1 ost. plocha, p.č. 5024 ost. plocha, oba v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku Statutárního města 
Přerova,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit 
budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelu VN, NN, 
rozsah dle geometrického plánu č. 3540-15/2006. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5266/46/2008 Fa  ve výši 102.120,-Kč.  Oprávněný uhradí  správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

 

1284/34/6/2008 Revokace usnesení č. 448/14/7/2007 G-3 přijatého Radou města 
Přerova na její 14. schůzi konané dne 4.7.2007 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje změnu usnesení č. 448/14/7/2007 G-3 přijatého Radou 
města Přerova na její 14. schůzi konané dne 4.7.2007, a to tak,  
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že původní text usnesení: 
 
"Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Vodovody a 
kanalizacemi Přerov, a.s. se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z 
věcného břemene na straně druhé. Předmětem smluv bude zřízení práva strpění stavby, včetně 
ochranného pásma, vstupu, vjezdu za účelem rekonstrukce a údržby vodovodního podzemního vedení 
na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
1. p.č. 2425/6, p.č. 2883/28, p.č. 4986/1, p.č. 5307/84, p.č. 5307/100, p.č. 4981, p.č. 4982, p.č. 4984, 

p.č. 5033, vše v k.ú. Přerov, vyznačené geometrickými plány č. 3669-182/2006, č. 3670-182/2006. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku ve výši 88.580,- Kč 

 
2. p.č. 4167/7, p.č. 4943/1, p.č. 4949, p.č. 4950, p.č. 5087, p.č. 5089, p.č. 5091, p.č. 5092, p.č. 5093, 

p.č. 5095, vše v k.ú. Přerov, vyznačené geometrickým plánem č. 3628-130/2006. Smlouva             
o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku ve výši 125.460,- Kč. 

 
Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad smluv o zřízení věcného břemene     
do katastru nemovitostí" 
 
se mění v bodě 1. a zní takto: 
"Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Vodovody a 
kanalizacemi Přerov, a.s. se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z 
věcného břemene na straně druhé. Předmětem smluv bude zřízení práva strpění stavby, včetně 
ochranného pásma, vstupu, vjezdu za účelem rekonstrukce a údržby vodovodního podzemního vedení 
na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
1. p.č. 2425/6, p.č. 2883/28, p.č. 4986/1, p.č. 5307/100, p.č. 4981, p.č. 4982, p.č. 4984, p.č. 5033, vše 

v k.ú. Přerov, vyznačené geometrickými plány č. 3669-182/2006, č. 3670-182/2006. Smlouva o 
zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou 
dohodou ve výši 75.146,- Kč. 

 
2. p.č. 4167/7, p.č. 4943/1, p.č. 4949, p.č. 4950, p.č. 5087, p.č. 5089, p.č. 5091, p.č. 5092, p.č. 5093, 

p.č. 5095, vše v k.ú. Přerov, vyznačené geometrickým plánem č. 3628-130/2006. Smlouva o 
zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle znaleckého 
posudku ve výši 125.460,- Kč. 

 
Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad smluv o zřízení věcného břemene     
do katastru nemovitostí." 

 

1285/34/6/2008 Nákup věcí movitých pro vybavení Městského domu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje nákup 1 ks plynového sporáku, 1 ks elektrického sporáku, 1 ks grilovaní desky,  

1 ks dvojité fritézy, 1 ks vodní lázně, 1 ks elektrického kotle 100 l a 1 ks konvektomatu pro 
provoz kuchyně a jejich instalaci v Městském domě v Přerově, 

 
2. ukládá Ing. Čajkovi řešit nezbytně nutné výměny kuchyňského zařízení. 
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1286/34/6/2008 Prominutí pohledávky za společností PRIOR IK, a.s., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46 96 23 44, v celkové výši 41.887,50 
Kč 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky za společností PRIOR IK, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46 96 23 44,       
v celkové výši 41.887,50 Kč za podmínky, že společnost PRIOR IK, a.s. poskytne Statutárnímu městu 
Přerov dar ve výši 42.000,00 Kč.  
 

 

1287/34/6/2008 Úprava vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona         
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ následovně: 
 
1.  V článku I - Obecné zásady prodeje, odstavec č. 1, se původní znění: 
„Tyto Zásady se vztahují na prodej bytových jednotek (dále jen jednotek) a nebytových prostor 
v domech ve vlastnictví Statutárního města Přerova, schválených Zastupitelstvem města Přerova (dále 
jen zastupitelstvo města) k prodeji na .... zasedání konaném dne ........................ usnesením 
č. .................“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„Tyto Zásady se vztahují na prodej 1.013 bytových jednotek (dále jen jednotek) a nebytových prostor 
v  56 domech ve vlastnictví Statutárního města Přerova dle přiloženého seznamu, který je nedílnou 
součástí tohoto vnitřního předpisu.“ 
 
2.  V článku VI. - Pravidla prodeje jednotek, na kterých váznou pohledávky, odstavec č. 1, se původní 
znění :  
     "Prodej jednotek, k nimž není uzavřena nájemní smlouva (dále jen volné jednotky) a na kterých 
vázne pohledávka, bude probíhat formou prodeje pohledávky vč. jejího příslušenství s možností 
následného odkoupení této jednotky."  
 
      nahrazuje novým zněním : 
 
     "Prodej jednotek,  na kterých vázne pohledávka, bude probíhat formou prodeje pohledávky vč. 
jejího příslušenství s možností následného odkoupení této jednotky."  
      
   
3.   V článku VII - Cena jednotky, odstavec 10, se původní znění: 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle 
aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se rozumí 
administrativní cena, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů. 
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena 
v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
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4.  V čl. XI. - Prodej a cena spoluvlastnického podílu  pozemku, odst. 3, se původní znění :  
"Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle 
aktuálně platných  oceňovacích předpisů. " 
 
nahrazuje novým zněním : 
 
"Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena dle 
článku VII, odst. 1 - 6) se rozumí cena administrativní, určená dle aktuálně platných  oceňovacích 
předpisů.  
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena dle 
článku VII, odst. 7 - 9) se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných  
oceňovacích předpisů." 
 
5. V článku IX - Přirážky k ceně jednotky pro stávající nájemce, se původní znění: 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl 
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace společných částí domu za období  od roku 2003 vč. do 
roku 2007 vč.  (tj. 5 let).“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl 
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova. 
 
6. V článku XIII - Ustanovení společná a závěrečná, odstavec 1, se původní znění: 
"Náklady spojené s prodejem jednotky či nebytového prostoru hradí prodávající, mimo správní 
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. " 
 
nahrazuje novým zněním : 
 
"Náklady spojené s prodejem jednotky či nebytového prostoru hradí prodávající, mimo správní 
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a mimo prodejů dle 
článku IV a článku VI tohoto vnitřního předpisu."  
 
7. V článku XIII - Ustanovení společná a závěrečná, odstavce 3 a 4, se původní znění: 
"3.) V domech vymezených v článku I odstavci 1 těchto Zásad nebudou po nabytí účinnosti těchto 
Zásad na volné jednotky uzavírány nájemní smlouvy s novými nájemci a jejich prodej bude realizován 
formou aukce dle článku IV těchto Zásad. 
4.) Zastupitelstvo města je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout jinak." 
 
nahrazuje novým zněním : 
 
"3.) V domech vymezených v článku I odstavci 1 těchto Zásad nebudou po nabytí účinnosti těchto 
Zásad na volné jednotky uzavírány nájemní smlouvy s novými nájemci a jejich prodej bude realizován 
formou aukce dle článku IV těchto Zásad. Výjimky z tohoto ustanovení v odůvodněných případech 
(např. změny nájmu v zájmu města) schvaluje Rada města Přerova.“ 
4.) V ostatních ustanoveních je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout jinak Zastupitelstvo 
města Přerova." 
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1288/34/6/2008 Uzavření smlouvy o partnerské spolupráci mezi Statutárním městem 
Přerovem a Areálem pohody a sportu o.p.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerské spolupráci s Areálem 
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). 

 

1289/34/6/2008 Změna usnesení Zastupitelstva Statutárního města Přerova č. 
106/6/3/2007 E-1 přijatého na jeho 6. zasedání konaném ve dnech 18. a 
19. 6. 2007 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova trvat na znění usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 106/6/3/2007 E-1 přijaté na jeho 6. zasedání konaném ve dnech 18. a 
19. 6. 2007. 

 

1290/34/6/2008 Odprodej zásob a ostatního majetku p.o. TSMP obchodní společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje neuplatnit předkupní právo na odkoupení skladových zásob a ostatního movitého 

majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace TSMP vyplývající z ust. bodu 8.6. Zřizovací 
listiny této organizace, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet DPH a kde je povinnost 
vypořádat odvod daně na základě znaleckého posudku, 

 
2. souhlasí s odprodejem skladových zásob a dalšího movitého majetku příspěvkové organizace 

TSMP obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., u kterého byl uplatněn 
nárok na odpočet DPH a kde je povinnost vypořádat odvod na základě znaleckého posudku. 

 
 

1291/34/7/2008 Petice občanů města Přerova "Proti vybudování parkovišť pro auta   
ve vnitrobloku domu na Nábřeží PFB č. 26, 27 a 28 v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh odpovědi na petici občanů města Přerova 
"Proti vybudování parkovišť pro auta ve vnitrobloku domu na Nábřeží PFB č. 26, 27 a 28 v Přerově". 
 

 

1292/34/7/2008 Doplnění Smlouvy o poskytnutí dotace Vojenskému sdružení 
rehabilitovaných 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek     
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 01/015/003/08 uzavřené mezi Statutárním městem Přerov           
a subjektem Vojenské sdružení rehabilitovaných, IČ 49279319 zastoupené plk. Ing. Vladimírem 
Horákem, se sídlem Křižíkova 20, 180 00 Praha 8, dle důvodové zprávy. 

 

1293/34/7/2008 Použití znaku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku Statutárního města Přerova na 
internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 
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1294/34/7/2008 Návrh smlouvy o partnerství - Střední škola gastronomie a služeb, 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi Statutárním 
městem Přerov a subjektem Střední škola  gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, IČ 00577227.  
 

 

1295/34/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Dny Ozimku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace Statutárního města 
Přerova ve  složení Mgr. Elena Grambličková, Ing. Hana Mikulová, Ludmila Tomaníková a řidič Ivo 
Večerka. Cesta se uskuteční ve dnech 27. - 29. června 2008  při příležitosti tradičních "Dnů Ozimku". 

 

1296/34/7/2008 Zpráva o plnění Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí zprávu     
o plnění Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově. 

 

1297/34/7/2008 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 - odloučené pracoviště nábř. 
Dr. Edvarda Beneše 21, Přerov, se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 1114, IČ: 
00845370, na aktivitu „Tři způsoby výroby elektřiny v jednom dni“, ve výši 5 000,- Kč, 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, se sídlem Přerov, Žižkova 12, 
IČ: 47184469, na aktivitu „Přírodovědné soutěže“, ve výši 33 300,- Kč, 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace (ORNIS - ornitologická stanice), se 
sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ: 00097969, na aktivitu „Stromy parku Michalov“, ve výši 
69 500,- Kč, 
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, se sídlem 
Přerov, Denisova 3, IČ: 61985759, na aktivitu „Dobrodružství kapky rosy“, ve výši 50 000,- 
Kč, 
Mateřská škola Přerov, Komenského 25, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Komenského 25, 
IČ: 62350153, na aktivitu „Vůně přírody“, ve výši 21 573,- Kč, 
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov 
II - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, na aktivitu „Třídění odpadu“, ve výši 26 388,- 
Kč, 
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov 
II - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, na aktivitu „Poznávání přírody“, ve výši 5 000,- 
Kč, 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
70259925, na aktivitu „Odpady jsou i naše starost“, ve výši 43 500,- Kč; 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu aktivit 

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na 
uvedené aktivity v uvedené výši: 
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Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 - odloučené pracoviště nábř. 
Dr. Edvarda Beneše 21, Přerov, se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 1114, IČ: 
00845370, na aktivitu „Fotovoltaické systémy“, ve výši 1 666,- Kč, 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, se sídlem Přerov, Žižkova 12, 
IČ: 47184469, na aktivitu „Mobilní nábytek pro ekologické vzdělávání“, ve výši 23 500,- Kč, 
Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Místo na Zemi“, ve výši 40 000,- Kč, 
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, se 
sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu „Soustavná osvětová činnost 
v oblasti ochrany přírody“, ve výši 63 000,- Kč, 
Soukromá základní škola Acorn′s and John′s school, s.r.o., Přerov, se sídlem Přerov, U Bečvy 
2, , IČ: 25366564, na aktivitu „Už vím proč“, ve výši 45 000,- Kč, 
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1, IČ: 
47858311, na aktivitu „Příroda – Proč?“, ve výši 67 000,- Kč, 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, 
se sídlem Přerov 2, Bartošova 24, na aktivitu „EVVO na Obchodní akademii a Jazykové škole 
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24“, ve výši 70 000,- Kč. 

 

1298/34/7/2008 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených Statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské 
knihovny v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením SMP a Městské knihovny v Přerově v rozsahu, uvedeném              
v důvodové zprávě a v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků pro rok 2008.  

 

1299/34/7/2008 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání nepodává návrh Zastupitelstvu města Přerova na změnu 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. 

 

1300/34/7/2008 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č........../08, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07           
a č. 27/07 Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 

1301/34/7/2008 Podněty a připomínky 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů. které zazněly na 32. a 33. 
schůzi Rady města Přerova a na 14. a 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

1302/34/7/2008 Stanovisko k podnětu Mgr. Puchalského - zrušení oddělení Stavebního 
úřadu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Stanovisko k podnětu Mgr. Puchalského ve věci 
zrušení oddělení stavebního dohledu na stavebním úřadě a ukládá tajemníkovi odeslat dopis 
uvedenému členu zastupitelstva.  
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1303/34/7/2008 Zahraniční pracovní cesta do Cuijku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace Statutárního města 
Přerova do Cuijku ve složení Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ing. Daniela Novotná a řidič Petr 
Koutný. Cesta se uskuteční ve dnech 15. - 18.7.2008. Delegace bude rozšířena o další účastníky         
na schůzi Rady města Přerova konané dne 25.6.2008. 

 

1304/34/7/2008 Podnět - dopis  

Rada města Přerova po projednání ukládá Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové řešit podnět paní P. a 
pana L. 

 

 

V Přerově dne 29. května 2008 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


